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―Şərq qapısı‖ qəzetinin 100 illik yubileyinə töhfə olaraq 

hazırlanmış bu kitabda müəllifin 2004-cü ildən başlayaraq    

―Azərbaycan‖, ―Xalq qəzeti‖, ―Respublika‖, ―Şərq qapısı‖ 
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 Kitab Naxçıvan Muxtar Respublikasının mətbuat və 

publisistika tarixi üzrə maraqlananlar üçün faydalıdır. Kitabdan 

bu sahə üzrə tədqiqatçılar, jurnalistika ixtisası üzrə təhsil alan 

tələbələr və sadə oxucular istifadə edə bilərlər.  
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Ön söz 
 Jurnalist olmaq ilk baxışda bir qədər asan və sadə 

görünsə də bu sahədə öz dəsti-xətti, təcrübəsi olanlar yaxşı 

bilirlər ki, bəzən kiçik bir yazının, yaxud yarım dəqiqəlik bir 

video materialın ərsəyə gəlməsi üçün saatlar, hətta günlər tələb 

olunur. Çünki, hadisə və proseslərin əsl gerçəkliklərini 

araşdıraraq öyrənə bilən, onları doğru yöndə təqdim etməyi 

bacaran jurnalist əməyinin məhsulu qısa müddətdə cəmiyyətin 

bütün təbəqələrinin hafizəsinə düffuziya edərək insanların 

zəruri informasiya və maariflənmə tələbatını ödəmək 

baxımından çox dəyərli olmaqla həm də dərin düşüncə 

süzgəcindən keçməlidir. Bu mənada, bu il yüzillik yubileyi 

qeyd olunan Naxçıvan mətbuatının flaqmanı  ―Şərq qapısı‖ 

qəzetində 2011-ci ildən çalışan Əli Cabbarovun ―Bura 

Naxçıvandır‖ adlı kitabında toplanmış seçilmiş məqalələri 

mətbuatda dərc olunduğu dövrdə olduğu kimi indi də maraqlı 

oxucu auditoriyası tapa bilir.  

 Əli müəllimlə mən hələ sovetin son dövrlərində, orta 

məktəbdə oxuyarkən bir səyahət zamanı dostlaşmışıq. O zaman 

9-cu sinif şagirdi olsaq da mənim şeirə, Əlinin isə turizmə olan 

marağıni indi də xatırlayırıq. Daha sonra iqtisadçı kimi 

Naxçıvan Dövlət Universitetində fəaliyyətə başlayan Əli 

Cabbarov burada da turizm üzrə elmi araşdırmalarını davam 

etdirməklə bu sahədə ilk ətraflı qəzet məqalələri ilə çıxış 

etməyə başlamışdır. 2005-ci ildən ―Respublika‖ və ―Şərq 

qapısı‖ qəzetində rəngarəng məqalələri  dərc olunan Əli 

müəllimin 2009-2010-cu illərdə ―Respublika‖ qəzetinin 

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə bölgə müxbiri vəzifəsində 

çalışarkən muxtar respublikanın ictimai-siyasi həyatını, 

iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrindəki inkişafı əks etdirən 

müəllif yazıları onun ilk qələm təcrübəsi kimi uğurlu alınıb. 

2011-ci ildən isə o, zəngin ənənələrə malik ―Şərq qapısı‖ 

qəzetinin əməkdaşı kimi peşəkar jurnalist fəaliyyətinə davam 

edərək imzasını oxuculara tanıtdırmışdır. Onu da qeyd edim ki, 

Əli Cabbarovun sayəsində mən Beynəlxalq Turizm 
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Akademiyası haqqında ətraflı məlumat əldə etmişəm. Çünki 

Əli müəllim bu nüfuzlu beynəlxalq qurumun Naxçıvandan olan 

iki üzvündən biridir. Turizmi öyrənmək, tədqiq etməklə yanaşı 

onun bu sahəni geniş şəkildə həm də jurnalist qələmi ilə təbliğ 

etməsi dəyərli dostumun hərtərəfli bacarığını bir daha 

sərgiləyir.    

  10 illik jurnalistika fəaliyyəti görülən işlərə yekun 

qiymət baxımından çox uzun müddət olmasa da müəyyən 

dəyərləndirmələr aparılması üçün kifayət qədər dolğun vaxtdır. 

Əli müəllim də bu müddət ərzində müxtəlif mövzulara 

müraciət edərək müasir Naxçıvanın rəngarəngliyi, təbiət 

gözəllikləri, onun turizm ehtiyatları, cəmiyyətin sosial həyatı 

və iqtisadi-mədəni inkişafı və baş verən mühüm hadisələr 

barəsində oxunaqlı məqalələr yazmış, muxtar respublikanın 

qonağı olmuş tanınmış şəxslərdən maraqlı müsahibələr 

almışdır. O gördüyü işləri isə təkcə qəzet səhifəsində deyil, 

həmçinin sosial şəbəkələrin  imkanından istifadə edərək geniş 

izləyici auditoriyasına çatdıra bilmişdir. Nəticədə isə muxtar 

respublikanın turizm potensialı, mövcud imkanlar, milli 

dəyərlərimiz, mətbəximiz, kənd turizmi və digər sahələr çox 

ustalıqla təbliğ olunmuşdur.    

 Onun  ―Turizm marşrutları‖,  ―Yurd sevgisi‖ və  

―Qarabağ Azərbaycandır!‖ rubrikalarındakı bənzərsiz yazıları 

isə mətbuat arxivində özünəməxsus açar sözlərlə yadda qalır. 

Ölkəmizin və muxtar respublikamızın sürətli inkişafı, 

cəmiyyətin sosial-mədəni həyatındakı yeniliklər və dəyişən 

dünya gündəmi isə belə mövzuların aktuallığını həmişə artırır.   

Gündəmdə qalmaq istəyən oxucular üçün ―Bura 

Naxçıvandır‖ adlı kitab, bu mənada mətbuatımızın zəngin 

arxivində  sizin ən yaxşı bələdçiniz olacaq.  

                      Səməd Canbaxşıyev   
Naxçıvan  Muxtar Respublikasının   

əməkdar artisti, aktyor-jurnalist 
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Erməni terrorizmi və onun  təbligat eybəcərlikləri 
Müasir dünya XXI əsrə misli görünməmiş dəhşətli terror 

hadisələrinin sarsıntıları ilə gir-

mişdir. Zaman keçdikcə terrorizm 

artıq bütün bəşəriyyət üçün qorxu 

törədir. Planetimizin müxtəlif 

bölgələrində törədilən qanlı terror 

hadisələri bütün tərəqqipərvər 

bəşəriyyəti bu dəhşətin qarşısını 

almağa, onun kökünü kəsmək üçün 

səyləri birləşdirməyə məcbur edir. 

Bəşəriyyət tarixində çoxlu 

müharibələr, zorakılıqlar olmuşdur. 

Dünyanın müxtəlif bölgələrində 

yaşayan bir sıra millətlər, etnik 

qruplar, vaxtaşırı terrora məruz 

qalmış, maddi-mənəvi ziyan çəkmiş, 

öz doğma yurd-yuvalarından zoria 

sürgün edilmiş, öldlirülmüşlər. Bu 

kimi hadisələr haqqında tarixi, ədəbi mənbələrdə kifayət qədər 

geniş məlumatlar verilib. Unutmayaq ki, bir çox terror və 

zorakılıq əməllər təkcə həmin dövrün yaddaşı içərisində ilişib 

qalmamış, ədəbi-folklorik simvolik əlamətlərini gələcək nəsillərə 

qədər daşıyaraq fürsət yarananda yeni terror hadisələrinin 

ilhamçısına, ideoloji zəmininə çevrilmişdir. 

  Bu yazıda terror və təcavüzlərdən öz nəsibini almış bir 

azərbaycanlı kimi belə tarixi-ideoloji köklərin aşkar edilməsi 

baxımından maraqlı olan bəzi hadisələrə birgə nəzər salmaq 

istərdik. Məqsədimiz, tarix boyunca terroru və soyqırım siyasətini 

özlərinin aparıcı ideologiyasına çevirmiş erməni terrorizmi və 

onun simvollarından biri kimi tanınan ―Ararat‖ nişanının 

Ermənistandakı təbliğatına, onun qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinə 

və nə qədər acınacaqlı olsa da, bizim ölkə mətbuatına keçmiş olan 

sızıntılarına nəzər salmaqdır.  

Tarixi həqiqətlər, məruz qaldığımız faciələr keçmişə və bu 

günə doğru mövqedən baxmağı bizdən tələb edir. Çünki biz 
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Azərbaycan vətəndaşları Yer kürəsinin başqa heç bir yerində 

bənzərinə rast gəlinə bilinməyən 10 minlərlə kvadrat kllometr 

işğal olunmuş ərazilərimizi, bir milyondan artıq qaçqın və köçkün 

insanlarımızın ağır vəziyyətini, talanmış tarixi və mənəvl 

sərvətlərimizi, iqtisadiyyatımıza vurulan on milyard dollarla 

ölçülən zərərləri unuda bilmərik. Bu reallığın səbəbkarının isə 

bəzi dövlətlərin dəstək və himayəsindən daha da quduzlaşan 

Ermənistan dövlətinin olması artıq bütün dünyaya məlumdur. 

Erməni terrorunun hədəfləri Türkiyə Cümhuriyyəti və 

müstəqil Azərbaycan dövləti, ümumilikdə türk Dünyasıdır. Onlar 

artıq 100 ildən çoxdur ki, bizlərə qarşı əsl soyqırım siyasəti həyata 

keçirirlər. Təəssüf ki, onlara bu işdə dəstək verən xarici qüvvələr 

də vardır. Onlar unudurlar ki, terrorizm təkcə bir ölkə üçün yox, 

bütün dünya üçün ciddi təhlükə mənbəyidir. Bunu 2001-ci il 

sentyabrın 11-də ABŞ-da törədilmiş terror hadisələri bir daha 

sübut etdi.  

Məlumdur ki, terrorist yalnız insanları cismani məhv 

etməklə kifayətlənmir, o həm də onların coğrafi ərazisini əlindən 

almaq, sərvətlərini qarət etmək, tarixini yox edib 

özününküləşdirmək məqsədi güdür. Erməni terrorizmi bu 

baxımdan daha təhlükəlidir. 

İndi artıq dünya xalqları iqtisadi inkişaf naminə 

qloballaşma prosesinə qoşulduğu, irimiqyaslı regional layihələr 

həyata keçirdiyi bir vaxtda qonşu dövlətlərə qarşı xəbis 

niyyətlərdən əl çəkməyən ermənilər özləri təklənmişlər. İqtisadi-

sosial vəziyyətlərinin günü-gündən daha da pisləşməsi ucbatından 

ermənilər Ermənistanı tərk edərək dolanışıq üçün xarici dövlətlərə 

üz tutublar. Ermənistan böhran içərisində olsa da öz torpaq 

iddialarından və xəbis niyyətlərindən əl çəkmək istəmir. Belə ki, 

müstəqillik qazandıqdan sonra, digər postsovet respublikaları 

kimi onlar da öz milli valyutalarını tədavülə buraxmışlar. Ancaq 

hər bir ölkənin mühüm dövlət atributlarından biri olan milli pul 

nişanı üzərində başqa bir dövlətin ərazisində yerləşən hər hansı 

bir obyektin təsvir olunması isə müasir dünyada yalnız 

Ermənistan Respublikasının timsalında rast gəlinən bir hadisədir. 

Erməni milli pul vahidi olan ―drama‖nın üzərində müxtəlif erməni 
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simvolları ilə yanaşı, tamamən Türkiyə Cümhuriyyəti ərazisində 

olan və heç bir zaman heç bir erməni üsul-idarəsinə mənsub 

olmamış Ağrı dağının rəsminin təsvir olunması ən azı siyasi 

fitnəkarlıqdan başqa bir şey deyildir. Bundan əlavə, həmin pul 

nişanı üzərində Ağrı dağının Naxçıvandan olan görüntüsünün 

təsvir olunması isə xain qonşularımızın torpaq iddialarının 

haralara qədər gedib çıxdığının əyani göstəricisidir. 

Əlbəttə, biz bədnam qonşularımız tərəfindən Ağrı dağı və 

ətrafındakı Araz çayı vadisinin ―Ararat‖ adı ilə erməniləşdirilməsi 

ideyaları ilə çoxdan tanışıq. Nuhun gəmisi əfsanəsində də adı 

çəkilən və bütün dünyada məşhur olan bu dağın ermənicə adı 

keçmiş Sovet Ermənistanında bir çox küçələrə, ictimai yerlərə, 

kollektiv təsərrüfatlara, stadionlara və hətta futbol komandalarına 

da verilmişdi. 

İndi isə həmin dövrlərin tarixə çevrildiyi bir şəraitdə 

ermənilərin bu fitnəkar əməlləri üçün yeni fürsətlər yaranmışdır. 

Artıq onlar ―Ararat‖ təbliğatına yuxarıda göstərdiyimiz 

misallardan başqa heç şübhəsiz digər vasitələrlə də — firma adı, 

əmtəə nişanı, Ermənistan təyyarələrinin gövdələri və s. ilə də nail 

olmaq istəyirlər.  

Təəssüf ki, belə hallara qarşı olan ümümi laqeydliyimizin 

nəticəsində bu çirkin təbliğat artıq bizim respublikamıza da yol 

açmaqdadır. Biz bu təbliğatın Azərbaycan mətbuatında da özünə 

yer tapmasına yol verməməyə çalışsaq da, Bakıda ingilis dilində 

nəşr olunan həftəlik ―Baku Sun‖ qəzetinin 30 aprel 2004-cü il 

nömrəsində dərc olunmuş ―Expedition to seek Noah's Ark‖ 

başlıqlı yazını oxuyanlar bu sahədə bizim özümüzdə nə qədər 

nöqsanların olduğunu görə bilərlər. Təəssüf ki, xarici mətbuatdan 

götürülmüş bu yazıda Ağrı dağının adının erməniləşdirilməsi 

faktına diqqət yetirilməyib. Belə yazıları azərbaycanlı oxuculara 

təqdim edərkən coğrafi adlarımızı, tariximizi dəqiq verməyə 

borcluyuq. Əmin olmaq istəyirik ki, həmin qəzetin azərbaycanlı 

redaksiya üzvləri bizim hamımızla bərabər belə bir incə, lakin 

mühüm məsələdə ayıq-sayıq olacaqlar. 

“Respublika”,  16  may  2004-cü  il  
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Turizm fəaliyyəti və onun dövlət tənzimlənməsi 
Bizi əhatə edən sosial mühit, yaşadığımız həyat tərzi yeni 

tələbatların yaranması və onlann istifadə olunmasına səbəb olur. 

Bu baxımdan, müasir insanların dinamik həyat tərzindən yaranan 

rekreasiya ehtiyaclarının ödənilməsi artıq gündəlik bir tələbə 

çevrilmişdir. Bu məq-

sədlə də turizm 

fəaliyyətini müasir 

dövrdə ən çox gəlirli 

sayılan və sosial 

səmərə verən bir məş-

ğuliyyət saymaq olar. 

Turizmin belə kütləvi 

hal alması təkcə 

insanların daim yeni-

ləşən həyat tərzi, 

rekreasiya-sağlamlıq 

tələbatı ilə deyil, həm də buna cavab verə biləcək turizm 

məhsulunun və onun formalaşmasına təsir edən bir çox amillərin, 

habelə zəruri tənzimləmə mexanizmlərinin fəaliyyəti ilə 

əlaqədardır.  

Müasir dövrdə turizm iqtisadiyyatın bir sahəsi kimi özünə 

möhkəm yer tutmuşdur. O bir çox ölkələrin ümumi daxili 

məhsulunda geniş bir paya sahib olub, neft hasilatı və 

avtomobilqayırma ilə rəqabətə girmışdir. Turizm əhalinin 

məşğulluğuna da güclü təsir etməkdədir. Dünya üzrə hər səkkiz 

işçidən biri turizm sektorunda işlə təmin olunur. Yüksək 

əməkhaqqı səviyyəsi ilə seçilməsi də turizmin üstün cəhətlərindən 

sayılır. Hesablamalara görə ölkəyə gələn hər xarici turist 7-9 

işçiyə yeni iş yeri deməkdir. Bundan əlavə, turizm iqtisadiyyatın 

digər sahələrinə də çoxaldıcı təsir göstərir, yerii və xarici 

investisiyaları canlandırır. Turizm təkcə nəhəng rəqəmləriə ifadə 

olunan, valyuta gəlirləri gətirən biznes sahəsi hesab edilmir, 

həmçinin cəmiyyətin sosial həyatında və beynəlxalq 

münasibətlərdə də müsbət səmərə verən bir məşğuliyyət növüdür. 

Turizmdən regional inkişafda, yoxsuliuq səviyyəsinin 



 

 

  

11 

azaldılmasında. əhali köçlərinin, xüsusən ucqar kəndlərin 

boşalmasının qarşısının alınmasında güclü bir alət kimi istifadə 

oluna bilər. Turizmin ən güclü təsirlərindən biri isə onun təşkil 

olunma səviyyəsi və qonaqpərvərlik nümunələri ilə ölkə haqqında 

müsbət imicin formalaşdınlmasıdır. Bütün bunlan turizrn 

səhəsində yüksək nəticələr əldə etmiş olan ölkələrin təcrübəsində 

görmək mümkündür.  

Lakin göstərmək lazımdır ki, turizmin bu cür inkişafı heç 

də təsadüfi olmamışdır. Doğrudur, turizm xidmətinin 

göstərilməsi, ölkəyə xarici turistlərin cəlb edilməsi üçün turizm 

məhsulu yaradılmalıdır ki, onun üçün də tarixi, coğrafı, etnik-

milli resurslar tələb olunmaqdadır. Turizm məhsulu kimi istifadə 

olunan resurslar hər bir ölkədə, o cümlədən ölkəmizdə və bizim 

regionda da mövcuddur. Belə ki, yuxanda göstərdiyimiz müxtəlif 

məzmunlu resurslar o zaman turizm məqsədilə istifadə oluna bilər 

ki, onlar müəyyən xarakterlərinə görə, təkrarolunmaz və orijinal 

bənzərsizliyi ilə seçilsinlər. Həmin resursların dünyada, yaxud ən 

azından regionda analoqu olmadıqda müvafiq turizm məqsədilə 

səmərəli şəkildə istifadə oluna bilər. Təbii, mineral, ekoloji 

cəhətdən təmiz, qədim tarixi, dini, milli adət-ənənələri, geostrateji 

və işgüzar mühitinə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası belə 

resurslarla zəngindir. Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, zəruri 

infrastruktur, təşkilati, idarəetmə və tənzimləmə tədbirləri 

olmadan həmin resurslar elə resurs olaraq qalacaq, heç bir qiymət 

ifadə etməyəcəkdir. Bu isə işçi, sahibkar və dövlət büdcəsinin 

əldə edə biləcəyi külli miqdarda gəlirin itirilməsi deməkdir 

Qədim tarixi ənənələr, təbii gözəlliklər, insan sağlamlığı 

üçün faydalı olan mineral ehtiyatlar, ekoloji təmiz ərazilər və 

onlann yetirdiyi müxtəlif qida məhsullarıhər bir ölkənin milli 

sərvətidir. Bu sərvətlərdən turizm məqsədilə, indiki və gələcək 

nəsillərin rifahı üçün vaxtında çox mühüm dövlət tənzimləmə 

tədbiriəri həyata keçirilməlidir. Söhbət təkcə mövcud turizm 

resurslarının istifadəsi üçün onlann səmərəliliyinin 

qiymətləndirilməsi, yaxud burada sahibkarlığın inkişaf 

etdirilməsindən getmir. Qeyd etmək lazımdır ki, turizm özü gənc 

bir biznes sahəsidir və onun dinamik inkişafı keçən XX əsrin 



 

 

  

12 

ikinci yarısından başlayır. Azərbaycanda isə beynəlxalq turizmin 

və onun ən sərfəli tipi olan gəlmə turizmin inkişafı 

müstəqilliyimizin əldə olunması ilə başlayır. Belə ki, neft 

müqavilələrinin bağlanması ilə ölkəmizə iqtisadi cəhətdən ən 

sərfəli turistlərin—işgüzar turistlərin axını başlamışdır. Muxtar 

respublikamızda isə blokadanın yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq 

artıq gəlmə turizmi istiqamətində də mühüm işlər görülmüşdür. 

Buna şərait yaradan amillər kimi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Türkiyə və İran kimi qardaş və dost ölkələrlə 

qonşuluğunu və eyni zamanda buraya xarici sərmayənin cəlb 

olunmasını, siyasi sabitliyi, sahibkarlıq fəaliyyətinə verilən dövlət 

dəstəyini göstərmək mümkündür. 

Bütün bu amillərin təsiri ilə bizim regionda da beynəlxalq 

turizmin inkişaf edib öz layiqli yerini tutacağı qənaətinə gəlmək 

mümkündür. Ancaq turizmin dövlət əhəmiyyəti, turizm xidmətinə 

olan beynəlxalq səviyyəli norma və tələblər bu sahədə tənzimləmə 

tədbirlərini zəruri etməkdədir. Burada məsələ ölkə imicinin 

qorunmasından tutmuş, xarici turistlərin həyat və mal 

təhlükəsizliyinin qorunmasınadək çox geniş spektrdəki işlərdən 

ibarətdir.  

Turizm sosial-mədəni servis sahəsinə aiddir. Bu sahədə 

insanın mənəvi, intellektual tələbatları təmin olunmaqdadır. Ona 

görə də turistlərin qarşılanmasından tutmuş, onların öz vətənlərinə 

yola salınmasına qədər bütün təşkilati tədbirlərin dünya 

standartları səviyyəsində həyata keçirilməsi zərurəti yaranır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, beynəlxalq turizmin də bir biznes sahəsi kimi 

reklama ehtiyacı vardır. Reklam vasitəsi kimi turizm səfərlərindən 

qayıtmış dost-tanışların tövsiyələrindən tutmuş, internetdə 

yerləşdirilmiş məlumatlara qədər hər cür informasiyalar ola bilər. 

Maraqlı cəhət odur ki, dünya statistikasına nəzər saldıqda həmin 

məsləhətlər digər vasitələrdən, qəzet, jurnal, bukletlər, radio, 

televizor, internetdən ən inandırıcısı sayılır. Məhz bu cəhətin 

nəzərə alınması, turizmin təşkilində xüsusilə vacib məsələdir. 

Gənc biznes sahəsində tələsik olaraq təşkil olunmuş işin reklamı 

gələcəkdə bizim üçün ağır nəticəli antireklama çevrilə bilər. Ona 

gərə də bütün dünya ölkələrində olduğu kimi yeni yaranan, turizm 
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xidməti üzrə fəaliyyət göstərən müəssisə və firmalara 

lisenziyaların verilməsi, burada standartlaşma və sertifikatlaşma 

işləri Ümumdünya Turizm Təşkilatı (ÜTT) və ölkəmizdə bu 

sahənin işinin tənzimlənməsinə dair qəbul edilmiş qanunların 

tələblərinə cavab verməlidir. 

Göstərmək lazımdır ki, ölkəmizdə turizmin ınkişafı üçün 

qanunvericilik bazasının yaradılması ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin təsdiq etdiyi fərmanlarla başlamışdır. Azərbaycanın 

turizmdən öz layiq olduğu payı ala bilməsi üçün Tarixi İpək 

Yolunun bərpasından tutmuş, Turizm haqqında Azərbaycan 

Respublikası Qanunu (27 iyul 1999), Gənclər, İdman və Turizm 

Nazirliyinin yaradılması (18 aprel 2001), Ölkəmizin Ümumdünya 

Turizm Təşkilatına tam hüquqlu üzv qəbul edilməsi (25 avqust 

2001), 2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı (27 avqust 2002), 2004-2008-ci illərdə regionların 

sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı (11 fevral 2004) bu 

sahənin inkişafına yönəldilmiş olan tədbirlərdəndir. Bu 

qərarlardan irəli gələn məsələlərin milli, regional, turizm 

təşkilatlarından tutmuş, firma, müəssisə və bütün vətəndaşlaradək 

icra olunması hər birimizin vəzifəsinə cevrilməlidir.  

“Şərq qapısı”,  2 avqust  2005-ci  il  

 

Azərbaycanın neft sektorunun qeyri-neft sektorunun 

prioritetlərindən olan turizmin inkiĢafına təsiri 
Azərbaycan Respublikasında neft sektorunun müasir 

inkişaf səviyyəsi perspektivləri aydın görünən bir sıra ideyalar 

irəli sürməyə imkan verir.  

Əsas arqument: Müasir dünyanın möcüzələrindən olan 

turizmə Azərbaycanın neft sektoruna təkcə onun perspektivli 

alternativlərdən biri kimi deyil, tamamlayıcısı kimi də baxmaq 

olar. Bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının inkişaf edən enerji 

sektoru bir sıra xüsuslyyətlərinə görə ölkədə turizmin də 

inkişafına təkan verən bir amil kimi qiymətləndirilə bilər . 

Bizim sərvətimiz: Müasir dünyada neft ve qaz hazırkı 

əhəmiyyətinə görə əvəzedilməz bir təbii sərvət kimi mühüm 

iqtisadi və siyasi tarazlıqların əsas parametrlərindən birinə 
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çevrilmişdir. İndi müxtəlif səviyyələrdə liderlərin debatlarından 

tutmuş qlobal istiləşməyə, siyasi partiyaların və hökumətlərin 

seçkiqabağı vədlərindən məhəlli 

münaqişələrin həll olunmasına həsr 

olunmuş görüşiərə qədər demək 

olar ki, hər yerdə bu təbii sərvətin 

ya özü, ya da ―qoxusu‖ müzakirə 

predmetidir. Məsələyə bu və ya 

digər prizmalardan yanaşmaqla 

Azərbaycanın da adının geniş 

auditoriyalarda çəkilməsi bizcə, 

tamamilə obyektivdir.  

Neft Azərbaycan Respub-

likası iqtisadiyyatının əsasını təşkil 

edir. Qədim dövrlərdən bəri kifayət 

qədər uzun bir müddət ərzində 

Azərbaycanda çıxarılan neft onun 

dünyada tanınmasında mühüm rol 

oynamışdır. Azərbaycan nefti bu 

gün bütün dünyada məşhur olan 

Nobel Fondunun təsis olunmasında, İkinci Dünya müharibəsində 

Sovet hərbi texnikasının işləməsində əsas rol oynamışdır. SSRİ-

nin çöküşündən sonra isə Azərbaycan Respublikasının müstəqillik 

əldə etməsi ilə yaranmış imkanlar xalqımızın bu sərvətinin 

ölkəmizin iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsi üçün istifadə 

olunmasında əla fürsətlər yaradır. İndi Azərbaycan nefti öz adı ilə 

təkcə ölkəmizin iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyət daşımır. Əsrin 

layihəsi Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə salınması ilə o, 

artıq qonşu Gürcüstanın enerji böhranından azad olmasında, 

İsrailin neft idxaiının mühüm hissəsinin təminində həyati olmuş, 

enerji ilə zəngin, tərəddüdlü Orta Asiya respublikalarının 

Avropaya inteqrasiyasında etibariı əməkdaşlıq predmetinə 

çevrilmişdir. 

Amma dünya təcrübəsində neft heç də bütün xalqlara 

xoşbəxtlik gətirməmişdir. Neft ehtiyatlarından düzgün istifadə 

olunmadıqda ölkə iqtisadiyyatı üçün yarana bilən təhfükələr acı 
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bir təcrübə kimi yaxın tarixdən yaxşı məlumdur. Amma bunu da 

unutmamaq lazımdır ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində 

məhz neft ilə yeridilən strategiya ölkəmizin iqtisadi, sosial, siyasi 

problemlərinin həll olunmasında həyati oldu. Həmin illərdə 

Ermənistan dövləti tərəfindən işğala məruz qalan, inflyasiyanın ən 

yüksək bir həddə olmasından əziyyət çəkən Azərbaycanda 

neftdən əldə olunan gəlirlər ölkənin müstəqilliyinin təmin 

olunmasında çox vacib rol oynadı. Biz indi bunu yaxşı görür və 

ümummilli liderimiz Heyder Əliyevin dediyi kimi neftin bütün 

Azərbaycan xalqının sərvəti olduğunu hiss edirik. 

Neft sektorunun inkişafı ilə ―Holland sindromu‖ kimi bir 

çox qorxulu senarilər qurulsa da, bu günə qədər Azərbaycanda 

bunun açıq təzahürləri müşahidə olunmamaqdadır. Əlbəttə, bu 

məslənin müvəffəqiyyətində Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun 

rolu danılmazdır. 29 dekabr 1999-cu ildə yaradılan bu fond 

Azərbaycanda neft gəlirlərinin akkumulyasiya olunması və onun 

iqtisadiyyatın ehtiyacı olan sahələrinə yönəldilməsi üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. İndi Azərbaycanın neft gəliriərinin gələcək nəsillərə 

qədər çatdınlmasında bu fonda çox ümid bəslənilir. Dünyada neft 

qiymətlərinin yüksəlməsi də fondun aktivlərini artırır. 

Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlannın gətirdiyi gəlirləri ilk 

növbədə regional inkişafa və insan kapitalına çevirmək 

Azərbaycan hökumətinin yeritdiyi strategiyanın əsasında durur. 

Çünki neftdollarların gətirdiyi iqtisadi yüksəliş düzgün idarə 

olunmadıqda iqtisadiyyatın digər mühüm sahələri — aqrar sektor, 

təhsil, səhiyyə, turizm, informasiya-kommunikasiya texno-

logiyaları (İKT) və sair sahələrin geriləməsi mümkündür. Bu 

məqsədlə həyata keçirilən dövlət proqramlarında qeyri-neft 

sektoru kimi İKT və kənd təsərrüfatı ilə yanaşı, turizmin də 

inkişaf etdirilməsi məsələnin iqtisadi yolla həll olunmasının 

müvəffəqiyyətli yolu kimi qiymətləndirilə bilər. Bu baxımdan 

turizmi neft sektoru ilə bu sahələrin arasında gəlir bölüşdürən bir 

sahə kimi də göstərmək olar. 

Nədən turizm? 

İlk olaraq onu göstərmək istəyirik ki, müasir dünyanın 

möcüzələrindən olan turizmin Azərbaycandakı perspektivləri 
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yüksək qiymətləndirilir. Özünün zəngin turizm ehtiyatlarından 

başqa Azərbaycan neftlə zəngin İran ve Rusiya arasında Qərbə 

meyilli mövqe tutmaqla unikal turizm məhsulu mübadiləsində də 

etibarlı əməkdaşlığa iddia edə bilər. Bu isə tərəfdaşlarımızın 

maraqlı olduğu uzunmüddətli layihələr, məsələn, geniş 

infrastruktur şəbəkəsinin yaradılması baxımından çox maraqlı 

səslənir. 

İkincisi isə nəzərə almaq lazımdır ki, neft tükənən 

sərvətdir. Dünya üzrə onun ehtiyatlan azalıb, qiyməti də 

yüksəldikcə buradakı bazar münasibətləri daha riskli xarakter alıb, 

qeyri-müəyyənliyi artmaqdadır. Dünyadakı neft biznesinə böyük 

dövlətlərin iri şirkətlərinin nəzarət etdiyini və gələcəkdə 

karbohidrogen enerji daşıyıcılarını əvəz edəcək yeni texno-

logiyalara əsaslanan alternativ enerji mənbələrinin (bəzi 

məlumatlara görə bu mənbələr artıq 13% təşkil edir) axtarışı 

istiqamətində elmi tədqiqatların geniş vüsət alması Azərbaycan 

Respublikası kimi neft ixrac edən ölkələrin iqtisadiyyatının 

neftdən olan asılılığının nə demək olduğu aydınlaşır. 

Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərin birgə inkişaf etdiyi 

bir məkandır. Azərbaycan deyəndə çoxlarının ilk ağlına gelən 

Xəzər dənizi və onun sahillərində mövcud olan üç (Dəniz), 

(Günəş), (Qum) formulu ilə ifadə olunan istirahət formasından 

əlavə ölkənin regionlarında çox maraqlı və unikal (Adət-ənənə), 

(Mənzərə), (Asudə vaxt) istirahət formaları da vardır. Ölkənin 

malik olduğu tarixi miras buna uyğun olan turizm məhsulu 

yaratmaq imkanı verir. Lakin bununla yanaşı, Azərbaycanda 

turizmin inkişafı problemlərindən danışdıqda ona təkcə coğrafi 

məkan baxımından deyil, sahənin menecmenti baxımından da 

daha dərin yanaşmaq lazımdır. 

Azərbaycandakı turizm ehtiyatları az istifadə olunmuşdur. 

Bu, regiona səfər eden turistlər üçün cazibədar ola bilər. 

Azərbaycan Respublikasında neftçıxarma sənayesi (əmək 

qabiliyyətli əhalinin cəmi 12%-ə qədəri burada işlə təmin 

olunmuşdur) Xəzərdə və Abşeron yarımadasında cəmləşdiyi 

halda, ölkənin digər regionlarının əhalisinin burada işlə təmin 

olunması praktiki olaraq mümkün deyildir. Turizm ehtiyatları isə 
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ölkənin bir çox yerlərində olduğu üçün onların bu məqsədlə 

istifadə olunması təkcə turizm xidmətindən əldə olunmuş 

gəlirlərin deyil, həm də neft gəlirlərinin daha ədalətli 

paylanılmasına şərait yaradar. 

Neft müqavilələrinin bağlanması və bu sahəyə çoxlu 

miqdarda xarici investorların cəlb olunması ilə Azərbaycanda 

asudə vaxt turizmindən başqa işgüzar turizmi də aktuallıq qazanır. 

Belə ki. 1994-cü ildən başlayaraq neft müqavilələrinin 

imzalanması ilə ölkəmizə çoxlu miqdarda işgüzar turistlərin axını 

başlamışdır. İşgüzar turistlər isə öz yüksək tələbatları ilə 

digərlərindən fərqlənib, iqtisadi cəhətdən ən sərfəli turistlər hesab 

olunurlar. Bu qəbildən olan xarici turistlərdə daha çox valyuta 

vardır və onlar yerli vətəndaşlar üçün daha çox pul xərcləyə 

bilərlər. Belə olan bir vəziyyətdə ölkəmizə gələn işgüzar turistləri 

bir növ neft sektorunun turizm sektoruna hazır töhfəsi kimi də 

qiymətləndirmək olar. Azərbaycana artıq səfər etmiş olan həmin 

işgüzar turistlərə və onların ailə üzvlərinə, habelə bu sektorda 

işləyib nisbətən yüksək əmək haqqı alan yerli vətəndaşlarımıza 

kompleks turizm xidmətləri də təklif olunarsa, bu ən azından 

xarici şirkətlərin neftimizdən qazandıqları valyuta gəlirlərinin bir 

qisminin ölkəmizdə saxlanılması deməkdir.  

Turizmin dünya təcrübəsində sınanmış çoxaldıcı 

(multiplikator) effekti Azərbaycan hökumətinin daxili iqtisadi 

inkişaf siyasətindəki regionlarda yeni iş yeriərinin açılması 

səylərinə çox uyğundur. 

Neft sektorunda işləyənlərlə qeyri-neft sektorunda 

işləyənlər arasındakı ən az fərq hazırda turizm xidməti 

sahələrindədir. Azərbaycanın hazırda Ermənistanın işğalı altında 

qalmış və keçmiş SSRİ dövründəndə Şərqi Avropa ölkələrinə 

qədər turizm-sağlamlıq mərkəzi kimi tanınmış ―Kəlbəcər 

Qarabağ‖ turizm subregionundan əldə edə bilmədiymiz itirilmiş 

turizm gəlirləri gələcəkdə bizim tərəfımizdən tutarlı təzminat 

arqumenti olacaqdır. 

Nəticə  

Beləliklə, indiki dövrdə Azərbaycanda neft sektorundan 

əldə olunan gəlirlərdən istifadə olunması ilə turizmin inkişaf 
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etdirilməsi ölkədə arzu edilən ―yeraltı qızılın‖ ―yerüstü qızıla‖ 

çevrilməsi senarisini müvəffəqiyyətli edə bilər.  

“Şərq qapısı”,  1 iyul  2008-ci il  

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası 

inkiĢafin yeni mərhələsində 
Dünyada Naxçıvan qədər həm qədim keçmişə malik, həm 

də tarixin keşəməkeşlərinə şahid olmuş, bədnam yadellilərə sinə 

gərmiş və eyni zamanda tarixi şəxsiyyətlər yetirmiş ikinci bir yer 

göstərmək çətindir. Qədim Azərbaycan torpağı olan Naxçıvan 

dünyadakı ilk insan məskənlərindən biri kimi də tanınır. Bu 

torpaqda Azərbaycan xalqına məxsus zəngin tarixi, elmi və 

mədəni irs formalaşmışdır.  

 Naxçıvan Azərbaycan xalqına Tanrının töhfəsi Heydər 

Əliyevin ana Vətənidir. 

Müasir Azərbaycanın qurucu-

su və memarı olan ümummilli 

liderin ölkəmizi bütün isti-

qamətlərdə tərəqqi edib 

qüdrətli müstəqil dövlətə 

çevrilməsinə yönəlmiş fəaliy-

yətinin ikinci mərhələsi də 

məhz Naxçıvan Muxtar 

Respublikasından başlamış-

dır. Dağılan imperiyadan ilk 

olaraq ayrılma qərarı 

verilməsi və milli müstəqil 

dövlətçiliymizə aid olan 

bütün atributların qəbul 

edilməsi də Naxçıvanın-

buradan öz xilaskar nurunu 

bütün Azərbaycana bəxş edən 

Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndərimizin ölkəmizi 

dağılıb məhv olmaqdan, xalqı vətəndaş müharibəsi alovlarından 

xilas edərək, müstəqil, qüdrətli Azərbaycanın memarı olmaq kimi 

şərəfli missiyası məhz buradan başlamışdır. Qısa müddət ərzində 
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Azərbaycan dahi siyasətçi, böyük azərbaycanlı, bütün şərəfli 

ömrünü doğma xalqının inkişafına həsr etmiş xilaskar Heydər 

Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti sayəsində böyük tərəqqi yoluna 

qədəm qoydu.  

  Azərbaycanın inkişafına yönəlmiş bu siyasət ulu 

öndərimiz Heydər Əliyev siyasi məktəbinin ən layiqli davamçısı 

möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla 

davam etdirilir. Dövlət başçımızın Azərbaycanın hərtərəfli 

inkişafına yönəlmiş, ölkəmizi regionun lider dövlətinə çevirmiş, 

xalqımızın maddi rifah halının durmadan yaxşılaşmasına və 

ölkəmizin daha da qüdrətlənməsinə istiqamətlənmiş fəaliyyəti hər 

bir azərbaycanlının qəlbində qürur hissi doğurur. Azərbaycan 

Prezidentinin son altı il ərzində həyata keçirdiyi böyük işlər, 

dövlətimizin günü-gündən artan siyasi-iqtisadi qüdrəti, xalqımızın 

maddi rifah halının durmadan yaxşılaşması Heydər Əliyev 

ideyalarının xəlqiliyinin və əbədiyaşarlığının parlaq təzahürüdür.  

 Qədim tarixə malik olan Naxçıvanın bugünkü inkişafı da 

ümumiyyətlə ölkəmizdə geniş vüsət almış quruculuq işlərinin bir 

mənzərəsidir. Heydər Əliyev idarəçilik məktəbinin uğurlu 

davamçısı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbovun rəhbərliyi altında son 14 ildə qazanılmış 

nailiyyətlər bu müddət ərzində muxtar respublikanın sosial-

iqtisadi həyatında köklü dəyişikliklərə səbəb olmuşdur. İndi artıq 

açıq görünməkdədir ki, ümummilli liderimiz hələ Naxçıvanda Ali 

Məclisin Sədri vəzifəsində olarkən gecə-gündüz gərgin işlədiyi, 

mürəkkəb məsələləri həll etdiyi bir zamanda muxtar respublikanın 

və bütövlükdə ölkəmizin gələcəyi üçün hansı taleyüklü qərarlar 

vermişdir. Məhz bu idarəçilik üslubunun davamı olaraq Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının son illərdə qazanmış olduğu inkişaf və 

tərəqqi səviyyəsi göz önündədir.  

 Əlbəttə, hər bir regionun tarixi inkişafının özünəməxsus 

amilləri vardır. Bu baxımdan, bütövlükdə bu dövrdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının hansı mərhələlərdən keçdiyinə nəzər 

salmaq lazımdır. Unutmaq olmaz ki, ümumiyyətlə müstəqillik 

illərində müəyyən dövrlərdə ölkəmizin qarşılaşdığı çətinliklərdən, 

konkret olaraq bədnam Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü 
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başlanan ilk gündən məhz naxçıvanlılar, Naxçıvanla bağlı olan 

insanlar da əzab-əziyyət çəkmişlər. Bəlkə də Ulu Tanrının bir 

bəxşişi idi ki, məhz bu çətin dövrdə muxtar respublikanın 

rəhbərliyinə böyük xilaskar Heydər Əliyev gəldi. Belə bir həyati 

vacib tələbatların çox çətinliklə ödənildiyi bir zamanda Naxçıvan 

Muxtar Respublikası əhalisi ümidlərinin hələ sönmədiyini, bunun 

Heydər Əliyev simasında davam etdiyini görür və gələcəyə 

nikbinliklə baxırdılar. Budur, bu səbir və təmkin artıq öz bəhrəsini 

vermiş, artıq Naxçıvan əhalisi şad, firavan həyat yoluna qədəm 

qoymuş, muxtar respublika beynəlxalq sammitlərin, türkdilli 

dövlət başçılarının zirvə görüşünün keçirildiyi bir məkana 

çevrilmiş, region iqtisadiyyatı bir çox mühüm istiqamətlərdə 

ixracatçıya çevrilmişdir. 

 İndi Naxçıvana bir ay bundan əvvəl gəlmiş adamlar onu 

daha fərqli görürlər. Muxtar respublikada insanların şüurunda 

formalaşmış olan nizam-intizam, inkişaf və tərəqqi, işə yeni, 

yaradıcı münasibət ictimai həyatın bütün sahələrində öz bəhrəsini 

verir. Bu gün idarəçilik pillələrindəki yeni düşüncəli, gənc 

kadrların yaradıcılıq enerjisindən səmərəli istifadə olunması üçün 

görülən tədbirlər iqtsadi və sosial həyatda öz bəhrəsini 

verməkdədir.  

 Ümumilli liderimiz Naxçıvanın muxtariyyətini tarixi 

nailiyyət adlandırmışdır. Tarixin ədalətsiz hökmləri nəticəsində 

Azərbaycandan ayrı salınmış bu qədim torpaq özünün müdrik və 

qəhrəman övladlarının fədakar əməlləri nəticəsində Şərqin Qapısı, 

Şimalla Cənubun, Türk - İslam mədəniyyətinin etibarlı körpüsü 

rolunu müvəffəqiyyətlə daşımaqdadır. Beləliklə, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ümumilli liderimizin arzularının reallığa 

çevrildiyi — təkcə 50 milyonluq Azərbaycan xalqı üçün deyil, 

həm də bütün Türk soyunun diqqət mərkəzinə — Nuh yurduna 

çevrilmişdir. Beləcə, 15-20 il bundan əvvəlki çətin həyatın hökm 

sürdüyü bir ərazidə indi ürəyi qurub-yaratmaq həvəsi ilə dolu, 

elmə, mədəniyyətə, doğma Azərbaycanı dünyanın hər yerində 

layiqincə təmsil etməyə qadir, varlı və firavan güzərana sahib olan 

Azərbaycan vətəndaşları yaşamaqdadırlar. Bu reallıq, ölkəmizdə 

insanların həyat səviyyəsinin yükəslməsinə, onların sosial 
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müdafiəsinin güclənməsinə yönəldilmiş, regional inkişafı, qeyri-

neft sektorunun inkişafını dəstəkləyən mühüm məqsədyönlü və 

ardıcıl dövlət proqramlarının müvəffəqiyyətlə icrasının məntiqi 

nəticəsidir. Və bu nəticə indi hamıya yaxşı məlumdur. Bir 

zamanlar Naxçıvanın sərt keçən qışının törətdiyi problemlərdən, 

enerji çatışmamazlığından və təbii ki, blokada vəziyyətinin 

çətinliklərindən Bakı şəhərinə və digər yerlərə yaşamağa üz 

tutmuş insanlar indi artıq öz doğma torpaqlarına geri qayıtmağa 

başlamışlar. Həm də bu proses getdikcə daha da 

sürətlənməkdədir. Ölkə başçısının muxtar respublikaya mütəmadi 

olaraq həyata keçirdiyi səfərlər, yeni-yeni sosial obyektlərin və iş 

yerlərinin açılışına verdiyi xeyir dualar bu torpağın insanlarının öz 

dədə-baba yurdlarında qəddar düşmənin gözündə dağ olan böyük 

nailiyyətlər əldə etməyə həvəsləndirir.  

 Söz yox ki, bütün bunlar hamısı ulu öndərimizin bizə 

əmanəti olan milli maraqlara və dövlətçiliyə sədaqətlə, 

azərbaycançılıq ideologiyasına dönmədən əməl olunması ilə 

mümkün olmuşdur. Geriyə dönüb baxdıqda bu qısa 14 il ərzində 

belə böyük nailiyyətlərin əldə olunmasını isə özlüyündə bir 

iqtisadi möcüzə də adlandırmaq mümkündür. Belə bir iqtisadi 

tərəqqinin xalqımıza məxsus olan milli adət-ənənələrimizə hörmət 

çərçivəsində əldə olunması isə bu möcüzənin bir görünüş 

xarakterli deyil, dərin sosial bazaya arxalandığını sübut edir. İndi 

Naxçıvanda milli adət-ənənələrimizə hörmət və əhalinin bütün 

təbəqələrinin heysiyatlarına diqqət nümunəsi kimi mərasimlərin 

milli, dini və iqtisadi mülahizələrə görə norma və çərçivəyə 

salınması ölkəmizin digər regionlarında da razılıqla 

qarşılanmaqdadır. Bu isə, şübhəsiz ictimai düşüncənin səfərbər 

edilməsi ilə aparılan uğurlu idarəetmə siyasətinin bir 

təcəssümüdür.  

 Hər bir insan üçün ona öz Vətəninin vəsfindən gözəl bir 

şey ola bilməz. Bu gözəlliyi yaradan isə torpağa bəxş edilən Tanrı 

nemətləridir. Dünyada Naxçıvan Muxtar Respublikası kimi ikinci 

bir yer çətin tapılar ki, bu qədər ərazidə olduğu kimi təbii, tarixi 

və mədəni ehtiyatları olsun. Bu ehtiyatların hərəkətə gətirilib, 

maddi-mədəni və mənəvi rifaha çevrilməsi vəzifəsi isə digər bir 
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Tanrı neməti olan istedadlı insanların üzərinə düşür. Şərqin və 

dünyanın böyük mütəfəkkirlərinin, Azərbaycan xalqının şöhrətli 

generallarının vətəni olan Naxçıvanda bu gün də insan kapitalının 

- sağlam, gənc və istedadlı əmək ehtiyatlarının formalaşmasına 

böyük diqqət yetirilir. Bu fikri həm muxtar respublikada yeni 

nəslin təlim-tərbiyəsinə verilən diqqət, həm də konkret olaraq əldə 

olunmuş uğurlu nəticələrlə ifadə etmək olar. İndi Naxçıvanda 

fəaliyyət göstərən 3 ali məktəbdə ölkəmizin hər yerindən, o 

cümlədən xarici ölkələrdən də tələbələr təhsil alırlar. Naxçıvan 

Dövlət Universiteti isə özünün güclü potensialı ilə ali təhsilli 

kadrların hazırlanmasında böyük paya sahibdir. Universitetdə 

elmi kadrların hazırlanmasına, xarici universitetlərlə əlaqələrin 

genişləndiriliməsinə, gənclərin azərbaycançılıq ruhunda 

tərbiyəsinə göstərilən qayğı öz bəhrəsini verməkdədir. Bu layiqli 

ənənə muxtar respublikanın digər ali və orta ixtisas təhsil 

ocaqlarında da davam etdirilir.  

 Muxtar respublikada mədəni inkişafa da ciddi diqqət 

yetirilir. Naxçıvanın elmi-mədəni potensialını səfərbər edərək, 

zəngin tarixi keçmişin öyrənilməsi, onların kütləvi nəşrlər halında 

geniş oxucu kütləsinə çatdırılması muxtar respublika rəhbərliyinin 

diqqət mərkəzindədir. Bir zamanlar unudulmaqda olan bir sıra el 

adətləri, xalq sənətkarlığı nümunələrinin yenidən dirçəldilməsi, 

xalqımızın zəngin tarixi keçmişini özündə əks etdirən mühüm 

tarixi abidələrin bərpası, bunların əsasında muzeylərin 

yaradılması və digər bu kimi çoxlu tədbirlər sayəsində indi 

Naxçıvanın bütün ərazisində buraya səfər edən turistlər üçün 

maraqlı tanışılıq-dərketmə ehtiyatları formalaşmışdır. Hər il 

Naxçıvanda keçirilən Novruz bayramı şənliklərində regiona və 

xalqımıza məxsus milli adət-ənənələrin bir növ yenidən 

canlanmasının, onların yetişən nəslin şüurunda milli kimliyimizin 

pasportuna çevrilməsinin şahidi oluruq. Muxtar respublikanın 

təbii ehtiyatlarının qorunması məqsədilə yaradılmış milli park, 

qoruq və yasaqlıqlar, habelə dünyanın bir çox yerlərinə nümunə 

ola biləcək səviyyədə aparılan yaşıllaşdırma işləri isə bu 

torpaqların əvəzsiz ehtiyatlarının təkcə indiki nəsillərin rifahı 

naminə deyil, həm də bütün gələcək nəsillər üçün qorunub 
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saxlanılması kimi, bəşəri bir məqsədə xidmət edir. Müasir 

yeniləşmə, yeni düşüncə ilə işlyəib yaşama dövrünün insanları isə 

bu reallığın mahiyyətini yaxşı başa düşür, Naxçıvanın hər qarış 

torpağının onlar üçün müqəddəs və qiymətli olduğunu hər əməldə 

sübut etməyə çalışırlar. Bunun nəticəsini isə muxtar respublikanın 

hər yerində aparılan yaşıllaşdırma və abadlıq, su ehtiyatlarından 

qənaətli və səmərəli istifadə, tullantısız tenxologiyadan istifadə 

olunması ilə sənayenin inkişafı kimi bir çox məqsədyönlü işlərdə 

görmək olar. Bu o deməkdir ki, muxtar respublikada bütün 

sahələrdə olduğu kimi, ekoloji tarazlığın qorunması, təbii 

ehtiyatların mühafizəsində də ümummilli liderin siyasi kursu 

davam etdirilir. Əhalinin asudə vaxtlarda iməciliklərə cəlb 

olunması öz bəhrəsini verib. Bunlar fauna və floranın 

qorunmasıda əhəmiyyətli rola malikdir. Ümumiyyətlə, muxtar 

respublikanın 148 min 816, 6 hektar ərazisi xüsusi mühafizə 

olunan təbiət əraziləridir. Bu göstərici öz növbəsində beynəlxalq 

normaları da üstələyir.  

İndi Naxçıvan Muxtar Respublikasında əksər ərzaq 

məhsulları istehsali istiqamətində yerli təlabat tam 

ödənilməkdədir. Bu isə təkcə çoxları tərəfindən yaxşı başa 

düşülən ərzaq təhlükəsizliyi məsələsinin deyil, həm də əhalinin 

sağlamlığını və onun hətta genofondunu təhlukə altına alan 

xaricdən gətirilmiş və mənşəyi məlum olmayan keyfiyyətsiz ərzaq 

məhsullarından asılılığından da xilas olması deməkdir. Muxtar 

respublikada aid təşkilatların apardığı müntəzəm monitorinq və 

keyfiyyət nəzarəti bu məsələnin regionda sıfır problem 

səviyyəsində həllinə imkan verir. Bu məsələnin həlli isə eyni 

zamanda dövlətin himayəsi altında yerli sahibkarların fəaliyyətinə 

təkan verir, daxili bazarın maraqlarını qoruyur.  

Regionların tarazlı inkişafı və sahibkarlıq fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi sahəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

görülən işlər xüsusilə diqqəti cəlb edir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri tez-tez sahibkarlarla görüşür, 

onların problemlərini öyrənir, öz tövsiyyə və tapşırıqlarını verir.  

 Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatında prioritet 

sahə kimi qəbul edilən sənaye aparıcı rola malikdir. Hazırda 
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sənayenin dinamik inkişafının təmin edilməsində əsas diqqət 

sənaye istehsalının texnoloji cəhətdən yenidən qurulmasına 

yönəldilir. Çünki istehsalın texnoloji baxımdan yeniləşdirilməsi 

əmək məhsuldarlığının əhəmiyyətli artımını və yerli resurslardan 

daha səmərəli istifadəni təmin etməyə imkan verir. Nəticədə, 

1995-ci ildən 2009-cu ilin 1 dekabrına qədər dövrdə muxtar 

respublika üzrə bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 

yönəldilmiş investisiyanın həcmi 1 milyard 443 milyon manat 

təşkil etmişdir. Bu investisiyanın sərfi nəticəsində ötən dövr 

ərzində 188 təhsil, 158 səhiyyə, 143 mədəniyyət müəssisəsi, 52 

abidə və dini obyektlər, 355 inzibati bina, 105 körpü, 148 nasos 

stansiyası, 331 subartezian quyusu, 3763 istehsal, xidmət və digər 

bu kimi infrastruktur obyektləri istifadəyə verilmişdir. Qeyd 

olunan dövr ərzində ümumi daxili məhsul istehsalı 19,5 dəfə, 

sənaye məhsulunun həcmi 20,2 dəfə, əhalinin gəlirləri 25,4 dəfə, 

adambaşına düşən gəlirlərin həcmi 21,3 dəfə artmışdır.  

Muxtar respublikada məşğulluq probleminin həlli 

sahəsində xeyli iş görülmüşdür. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisi Sədrinin daim diqqəti və qayğısı nəticəsində 1995-ci 

il tarixdən 1 dekabr 2009-cu il tarixədək iqtisadi rayon üzrə 61 

min 391 yeni iş yeri açılmışdır. Maraqlı faktlardan biri də ondan 

ibarətdir ki, özəl sektor inkişaf etdikcə ümumi daxili məhsulda bu 

sektorun xüsusi çəkisi artdıqca və sahibkarlıq fəaliyyəti 

genişləndikcə məşğulluq problemi məhz bu sektor hesabına təmin 

edilir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında sosial obyektlərin 

tikintisi müstəqilliyimizin bütün dövrlərində diqqət mərkəzində 

olmuşdur. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin qurub-yaratmaq 

eşqi bir vaxtlar çiyin-çiyinə işləmiş indiki Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən birmənalı şəkildə 

qəbul edilərək muxtar respublika tikinti-quruculuq meydançasına 

çevrilmişdir. Naxçıvanın siması gündən-günə dəyişir. Tam 

mübaliğəsiz demək olar ki, Naxçıvana gələn qonaqlar buranı 

Avropa şəhərlərindən birinə bənzədirlər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyev 2009-cu il avqustun 4-də Naxçıvan Muxtar Respub-
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likasının 85 illiyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdəki nitqində 

demişdir: “Naxçıvanda çox geniş quruculuq, abadlıq işləri 

aparılır, şəhər gözəlləşir, yeni binalar tikilir, köhnə binalar 

təmir edilir. Bir sözlə, hər bir Naxçıvan sakini əldə edilmiş bu 

uğurlarla haqlı olaraq fəxr edə bilər. Mən bütün naxçıvanlıları 

bu böyük uğurlar münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Naxçıvan 

rəhbərliyinə və Naxçıvanın rəhbəri Vasif Talıbova öz 

minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm” 

 Bəli, biz ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyən 

etdiyi bu yolla inamla və İlhamla irəliləyərək Naxçıvanın iqtisadi 

tarixinə yeni salnamələr yazacaq və dinamik inkişafı təmin 

edəcəyik.  

 “Respublika”,  14  yanvar  2010-cu  il  

 

Naxçıvan - Ġstanbul hava yolu 

istifadəyə verilmiĢdir 
İyunun 24-də İstanbulun ―Sabiha Gökçen‖ hava 

limanından Naxçıvan Beynəlxalq Hava limanına gələn Türk Hava 

Yollarının ―Anadolu Jet‖ şirkətinə aid təyyarənin ilk uçuşunun 

təntənəli qarşılanma mərasimi keçirilmişdir. Beləliklə, ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin bir millət iki dövlət adlandırdığı 

Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində daha bir uğurlu addım 

atılmışdır. Ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artması ilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında da getdikcə yüksələn iqtisadi və sosial 

inkişaf, genişlənən xarici iqtisadi əlaqələr, turizm, təhsil, tibb və 

digər sahələrdə əldə olunan nailiyyətlər, qardaş ölkə ilə 
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əlaqələrinin sürətləndirilməsi baxımından da bu hava yolu 

xəttninin istifadəyə verilməsini daha əlamətdar edir. Saat 12:30 - 

da Naxçıvan Beynəlxalq Hava limanına enən ―Boeing‖ tipli 

sərinişin təyyarəsinin ilk sərnişinləri rəsmi şəxslər, Türk Hava 

Yolları təmsilçiləri, iş adamları və xeyli sayda jurnalistlər idilər. 

İlk sərnişinlərin gül-çiçək və milli rəqslərlə qarşılanmasından 

sonra açılış mərasimi keçirildi. Mərasimdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin birinci müavini Azər Zeynalov, 

Türkiyənin Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və 

səlahiyyətli səfiri Hulsui Kılıç, Azərbaycanın İstanbul Baş 

Konsulu Həsən Zeynalov, Türk Hava Yollarının region 

təmsilçiləri iştirak etmişlər. Çıxış edənlər müasir Azərbaycan-

Türkiyə əlaqələrinin əhəmiyyətindən və Naxçıvanın artan 

geostrateji önəmindən danışmış, xalqlarımız arasındakı dostluğun 

əbədiliyini vurğulamışlar. İndiyə qədər Naxçıvan vasitəsilə quru 

nəqliyyatı əlaqələrinə malik olan iki dost və qardaş ölkə 

arasındakı bu hava yolu xəttinin xidmətindən çoxlu sayda 

insanların istifadə edəcəyi gözlənilir. Qeyd olunmuşdur ki, bu 

hava yolu xətti ―Anadolu Jet‖ şirkətinin xaricə açdığı 40-cı, 

ümumilikdə isə Türk Hava Yollarının 125-ci marşrutdur.  

İlk mərhələdə həftədə 3 dəfə həyata keçirilməsi 

planlaşdırılan uçuşların yaxın gələcəkdə günlük səfərlərə 

keçirilməsi istəyi də mərasimdə vurğulanmışdır. Qeyd 

olunmuşdur ki, Naxçıvan-İstanbul hava yolu naxçıvanlıların təkcə 

İstanbula deyil, eyni zamanda Avropa ölkələrinə və Türkiyənin 

digər şəhərlərinə də rahat gedib gəlmələrinə şərait yaradacaqdır. 2 

saat davam edən uçuş zamanı sərnişinlərin rahatlığı üçün onlara 

mümkün olan bütün xidmətlər göstərilir. İlk mərhələdə tək 

istiqamət üçün 70, gediş-gəliş üçün 130 avroya təklif olunan bilet 

qiymətləri həm iş adamları, həm də digər sərnişinlər üçün 

cazibədardır.  

 Qarşılama mərasimində iştirak edənlər İstanbul-Naxçıvan-

İstanbul hava yolunun hər iki ölkə xalqlarının bir-birinə 

qovuşmasındakı rolunu xüsusi qeyd etmiş, iqtisadi, mədəni 

əlaqələrimizin dərinləşməsi yolunda bu yeni hava körpüsünün 

fəaliyyətinə uğurlar diləmişlər.  



 

 

  

27 

 Mərasimin sonunda qonaqlara konsert proqramı və şəhər 

turu təklif olunmuşdur.  

 “Respublika”,  25  iyun  2010 -cu  il  

 

“Elektron Naxçıvan-5” 

QloballaĢmaya doğru yeni bir addim 
Ölkəmizin dünyaya iqtisadi və mədəni inteqrasiyasını 

müasir sürətli informasiya-kommunikasiya texnologiyaları 

olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildir. Doğrudan da 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişaf 

etdirilməsi zərurəti indiki 

qloballaşma dövründə daha 

çox hiss olunur və bu 

texnologiyaların sürətlə inki-

şafı və yayılması bəşəriy-

yətin inkişafı üçün geniş 

imkanlar yaradır. Bu zərurət 

çox geniş məzmunlu və 

müxtəlif elektron infor-

masiya resursları yara-

dılması və onlardan istifadə 

olunması hesabına ölkə-

mizin iqtisadi və intellektual 

potensialının möhkəmlən-

dirilməsi, sürətli informasiya və dərin biliklərə əsaslanan, 

rəqabətədavamlı iqtisadiyyatın qurulması işinə xidmət edir. Bu 

texnologiyaların imkanlarının Azərbaycan Respublikasında 

cəmiyyət həyatının demək olar ki, bütün sferalarında 

müvəffəqiyyətlə tətbiq olunaraq dövlətimizin iqtisadi siyasətinin 

prioritetlərindən birinə çevrilməsi isə hazırda İKT-ni ölkəmizdə 

qeyri-neft sektorunun və regional inkişafın ən öndə gələn 

sahələrindən biri halına gətirmişdir. Bu isə öz növbəsində 

ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 2003-cü ilin fevral 

ayında ölkəmizdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının 

geniş tətbiq olunması və inkişaf etdirilməsi haqqında 

―Azərbaycanın inkişafı naminə İKT üzrə Milli Strategiya"nın 
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(2003-2012-ci illər) təsdiq etməsindən sonra görülmüş 

məqsədyönlü işlərin məntiqi nəticəsidir. 

İyunun 25-də Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilmiş 

―Elektron Naxçıvan-5: nəticələr və vəzifələr‖ beynəlxalq 

simpoziumunun məqsədi də ölkəmizdə elektron cəmiyyət 

quruculuğunda qısa müddət ərzində əldə olunmuş nəticərə nəzər 

salmaq, bu sahədəki gələcək perspektivləri müəyyələşdirmək idi. 

Ayrıca Naxçıvan Muxtar Respublikasında blokada vəziyyətinin 

yaratdığı çətinliklərə baxmayaraq bu sahənin inkişafı 

istiqamətində görülmüş genişmiqyaslı işlər də simpoziumun ana 

mövzusunu təşkil edirdi. Simpozium Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya 

Texnologiyaları Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, NATO-

nun Mərkəzi və Şərqi Avropa Şəbəkələndirmə Assosiasiyası və 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının birgə iştirakı ilə təşkil 

olunmuşdu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvan 

şəhərindəki abidəsinin ziyarəti ilə başlayan simpozium daha sonra 

Naxçvan Dövlət Universitetinin müasir standartlar səviyyəsində 

inşa olunmuş binalarının birində öz işinə davam etmişdir. 

Simpoziumda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov, Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru, 

akademik İsa Həbibbəyli, Azərbaycan Respublikası Rabitə və 

İnformasiya Texnologiyaları Naziri, akademik Əli Abbasov, 

NATO-nun Mərkəzi və Şərqi Avropa Şəbəkələndirmə 

Assosiasiyasının Baş katibi, professor Gasek Qajevski, Ankara 

Universitetinin rektoru, professor Camal Taluq, AMEA 

İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru, AMEA-nın 

müxbir üzvü Rasim Əliquliyev, Türkiyənin Qars Qafqaz 

Universitetinin rektoru Abamüslüm Güvən, SİNAM şirkətinin 

prezidenti, texnika elmləri namizədi, dosent Elçin Əliyev çıxışlar 

etmişlər. Çıxış edənlər ölkəmizdə informasiya cəmiyyətinin 

qurulması, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının geniş 

imkanlarından istifadə olunması ilə dünyaya iqtisadi və mədəni 

inteqrasiya olunmasına yonəlmiş dövlət qayğısından danışmış, 

ölkə rəhbərliyinin bu sahənin inkişafına verdiyi diqqəti 

vurğulamışlar.  
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Son zamanlar ölkəmizin paytaxtı ilə yanaşı regionlarında 

da İnternetin inkişafına güclü zəmin yaradılmışdır. Elə ―Elektron 

Naxçıvan-5: nəticələr və vəzifələr‖ beynəlxalq simpozumu da 

XXI əsrin reallıqlarına daha sürətli uyğunlaşa bilmək, sürətli və 

etibarlı informasiya resursları ilə təmin olunmaq istiqamətində 

təkcə Naxçıvan Muxtar Respublikası baxımından deyil, həm də 

ölkəmiz üçün əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirilmişdir. Bu 

baxımdan, ilk ―Elektron Naxçıvan-1‖ simpoziumundan keçən 5 il 

ərzində muxtar respublikada əldə olunmuş nailiyyətlər çıxış 

edənlər tərəfindən xüsusi rəğbətlə vurğulanmışdır. Qeyd 

olunmuşdur ki, artıq Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün 

yaşayış məntəqələri İnternetlə təmin olunmuş, bank, maliyyə, 

vergi, gömrük və sosial təminat strukturlarını daxili şəbəkədə 

birləşdirməyə imkan verən optik xətlər istifadəyə verilmişdir. 

Aparılan genişmiqyaslı komputerləşdirmə tədbirlərinin nəticəsidir 

ki, indi artıq Naxçıvanda 51 mindən çox komputer istifadəçisi 

vardır. Bunun 45 mindən çoxu ailələrdə, qalanları isə idarə və 

müəssisələrdə istifadə olunur. Muxtar respublikanın ümumtəhsil 

məktəblərində 2674 komputer 208 elektron lövhə vardır. Muxtar 

respublikanın ümumtəhsil məktəblərindəki komputerlərin 74 faizi 

İnternetə qoşulmuşdur. Qeyd olunmuşdur ki, artıq Naxçıvanda 

İnternetdən istifadə edənlərin sayı 150 minə çatmışdır.  

Naxçıvan Dövlət Universiteti isə İKT-nin imkanlarından 

ən yüksək səviyyədə istifadə olunan ali təhsil 

müəssisələrindəndir. Müasir dünyanın dinamik dəyişməsi, 

getdikcə mürəkkəbləşən texnologiyaların daim inkişafı və geniş 

istifadə olunması şəraitində hər bir təhsil müəssisəsində İKT-nin 

son nailiyyətlərinin istifadəsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Belə 

ki, təhsilin məzmunu və keyfiyyəti, müasir cəmiyyətin intellektual 

potensialının vəziyyətini müəyyənləşdirdiyi kimi bu sahədə 

informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarından istifadə 

edilməsi də təhsilin bütün sferalarının intensiv inkişafı üçün vacib 

şərtlərdən birinə çevrilir.  

Naxçıvan Dövlət Universitetində bu vacib sahənin tətbiqi 

sahəsində çox parlaq nəticələr əldə olunmuşdur. Hazırda 

universitetin 108 hektarlıq ərazisini tam əhatə edən kampus tipli 
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―Wi-Fi‖ İnternet şəbəkəsi ölkədə və yaxın regionda analoqu 

olmayan müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Universitetdə 

dövlət tərəfindən təmin olunmuş 400-dən artıq komputer, 22 

elektron lövhənin və çoxlu sayda fərdi komputerin bu şəbəkədən 

10 meqabit/saniyə sürətilə internetə qoşulmaq imkanı vardır. Elə 

simpoziumun gedişində bu şəbəkənin imkanları hesabına Cənubi 

Koreyanın Gimçan Universitetinin rektoru Kang Sangi, Çin Xalq 

Respublikasının Sias Beynəlxalq Universitetinin Prezidenti Şan 

Ken, Cənubi Rusiyanın Biznes, Hüquq və İdarəetmə İnstitutunun 

rektoru, iqtisad elmləri doktoru, professor İmran Əkbərov, həmin 

institutun elmi işlər üzrə prorektoru Yuriy Daşko, Ankara 

Universitetinin prorektoru, professor Yasəmin Oğuzla canlı video 

əlaqə yaradılmışdır. Çıxış edənlər və videokonfransa qoşulanlar 

Naxçıvanda və bütövlükdə ölkəmizdə İKT sahəsində həyata 

keçirilən sürətli inkişafı yüksək qiymətləndirərək bu sahədə geniş 

perspektivlər olduğunu qeyd etmişlər.  

Simpoziumun sonunda qonaqlara fəxri doktorluq adları 

təqdim olunmuş, Naxçıvan Dövlət Universitetinin bu sahənin 

inkişafında xidmətlərinə görə bir qrup əməkdaşlarına diplomlar 

verilmiş, müxtəlif yarışmalarda qalib yerləri tutmuş tələbələrə 

kuboklar və fəxri fərmanlar təqdim olunmuşdur.  

Simpozium Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələrinin 

ifasında bədii hissə ilə sona çatmışdır.  

 “Respublika”,  30 iyun  2010-cu  il 

 

Naxçıvanda ekoturizm: 

problemlər və perspektivlər 
 Turizm dedikdə müasir dövr insanlarının təsəvvüründə 

səmərəli keçirilən asudə vaxt, fəal istirahət növü canlanır. İndi 

artıq səyahət etmək, yeni ərazilər və mədəniyyətlərlə tanış olmaq, 

təbii və tarixi abidələri, adət və ənənələri canlı seyr etmək 

insanların dərk olunmuş bir tələbatlarına-mənafelərinə 

çevrilmişdir. Cəmiyyətin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafının 

nəticəsi kimi yaranan mənəvi zənginlik və rekreasiya 

ehtiyaclarının ödənilməsinə xidmət edən turizm sənayesi və onun 
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çox geniş tərkibli sahələri turizmin inkişaf etdiyi hər bir ölkədə və 

bütövlükdə dünya iqtisadiyyatında mühüm yer tutmaqdadır.             

Müasir dövrdə dünya üzrə xidmətlər bazarının üçdə 

birinə, istehlak xərclərinin 10%-dən çoxuna, məşğul əhalinin 

10%-nə qədərini (təqr. 250 milyon nəfər) əhatə edən turizm 

sənayesi hətta neft hasilatı və 

avtomobilqayırma sənayesi ilə də 

rəqabətə girmişdir. Turizmi təşkil edə 

bilmək üçün bölgənin iqtisadi inkişaf 

səviyyəsi və buna uyğun olaraq 

buradakı insanların sosial vəziyyət-

lərinin də kifayət qədər yüksək olması 

mühüm şərtdir. Keçmiş SSRİ 

dövründə həm ucqar bir region kimi, 

həm də sərhədyanı bir ərazi olaraq 

Naxçıvanda turizmin inkişafına qayğı 

göstərilməmişdi. Lakin, artıq müstəqil 

Azərbaycanda dünyaya inteqrasiya 

olunma siyasətinin yeridildiyi bir vaxtda bu bölgədə də 

beynəlxalq turizmin inkişafına əlverişli bir şərait yaranmışdır. 

Bazar iqtisadiyyatına keçilməsi ilə xalq təsərrüfatının istər dövlət, 

istərsə də özəl sektorlarında əldə olunan nailiyyətlər əhali 

gəlirlərinin artmasına, onların sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına 

təkan verən amillər kimi çıxış edir. İndi artıq həm istehsal, həm də 

müxtəlif xidmət sahələrində sahibkarlıq fəaliyyətinin 

genişlənməsi, ticarətin tamamilə liberallaşması qısa bir müddət 

ərzində əldə edilmiş olan inkişafın yalnız bir hissəsidir. 

Sərhədyanı ticarətin genişlənməsi, İran və Türkiyəyə olan əlverişli 

coğrafi mövqeyi Naxçıvanın turizm imkanlarını genişləndirən 

amillərdəndir. Əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi adamları 

biznesin daha geniş və cəlbedici formaları ilə məşğul olmağa 

həvəsləndirir. Bu baxımdan da beynəlxalq turizm bölgə əhalisinin 

gələcəkdə daha çox fayda götürə biləcəyi bir sahəyə çevrilə bilər.   

Naxçıvanda beynəlxalq turizmin inkişafını bu bölgənin 

özünəməxsus spesifik xüsusiyyətləri ilə izah etmək mümkündür. 

Belə ki, turizmin inkişafı üçün lazım olan təbii-coğrafi, tarixi-
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mədəni ehtiyatlar burada kifayət qədərdir. Bunlardan əlavə 

iqtisadi və sosial həyatda əldə edilmiş nailiyyətlər həmin 

resursların turizmin inkişafı üçün dəyərləndirilməsi və onlardan 

səmərəli surətdə istifadə edilməsi üçün imkanlar yaradır. 

Naxçıvanda turizmi bir çox istiqamətlərdə inkişaf etdirmək 

mümkündür. Dünya praktikasında geniş populyarlıq qazanmış 

olan ekoturizm, mədəni-tanışlıq turizmi, sağlamlıq turizmi, dini 

turizm, kənd-yaşıl turizmi kimi sahələrdə turizmin inkişafına 

gələcəkdə ümidlə baxmaq mümkündür.Naxçıvan diyarı əlverişli 

bir coğrafi mövqeyə malikdir. Tarixi İpək Yolu üzərində mövqe 

tutan Muxtar Respublikanın Türkiyə və İran kimi dost, həm də 

güclü əhali ehtiyatlarıına malik olan qonşularımızla həmsərhəd 

olması bu bölgəyə gələcəkdə turist axınının perspektivindən xəbər 

verir. Daha uzaq, lakin olduqca cəlbedici bir perspektiv kimi isə 

Naxçıvanla həmsərhəd olan qardaş Türkiyənin artıq indinin 

özündə çox güclü turizm potensialına malik olmasını və bu 

ölkənin Avropa Birliyinə üzv olması üçün atdığı inamlı adımmları 

qeyd etmək lazımdır. Yəqin ki, hər birimiz Naxçıvan timsalında 

Azərbaycanın da Avropa Birliyi kimi dövrümüzün ən güclü bir 

ittifaqı ilə qonşu ola bilmənin nə demək oduğunu yaxşı bilirik. 

Məhz buna görə də, bir çox xüsusiyyətlərinə görə həm qonşu 

dövlətlərin, həm də dünyanın güc mərkəzlərinin maraqlarının 

kəsişdiyi bir coğrafi ərazinin turizmdən də öz bəhrəsini alması 

üçün yaranmış imkanları vaxtında qiymətləndirmək lazımdır.  

Naxçıvanın malik olduğu digər mühüm xüsusiy-

yətlərindən biri kimi isə bu bölgənin zəngin tarixi keçmişinə 

malik olmasını göstərmək olar. Bir sıra görkəmli tarixi 

şəxsiyyətlərin, o cümlədən, zəmanəmizin böyük dövlət xadimi 

Heydər Əliyevin doğma şəhəri Naxçıvanın özü bir tarixi 

muzeydir. 3500 ildən çox yaşı göstərilən bu şəhərdəki görkəmli 

tarixi abidələr burada mədəni-tanışlıq turizminin inkişafı üçün 

olduqca əlverişli imkanlar açır. Göstərmək lazımdır ki, mədəni-

tanışlıq turizmi üçün resurs olan qədim tarixi abidələrə təkcə 

Naxçıvan şəhərində deyil, həm də Muxtar Respublikanın hər 

yerində rast gəlinir. Mömünə Xatun türbəsi (1186), Yusif ibn 

Küseyir türbəsi (1162), İmamzadə məscidi (XII əsr), müqəddəs 
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Əshabi-Kəhf (e.ə.VII əsr), Qarabağlar türbəsi, Oğlan-Qala (e.ə.II 

minillik) abidələri və s. kimi tarixi zənginliklər Türk Dünyası 

mədəni irsinin tədqiqatçılarının və mədəni turizm həvəskarlarının 

diqqətini cəlb edən obyektlər ola bilər. Naxçıvan şəhəri isə 

Azərbaycanın ən qədim və gözəl şəhərlərindən biridir. Yaxın Şərq 

tarixi mənbələrində e.ə. 1539-cu ilə qədər yaşı göstərilən bu 

şəhərin zəngin tarixi və mədəni keçmişi vardır. Mühüm ticarət və 

nəqliyyat yolları üzərində yerləşən Naxçıvan tarixin müxtəlif 

dövrlərində dəfələrlə yadelli işğalçıların təcavüzlərinə məruz 

qalaraq dağıdılsa da, bərpa olunaraq bu bölgənin mühüm ticarət 

və sənətkarlıq mərkəzi kimi yenidən şöhrət qazanmışdır. 

Naxçıvanda digər turizm növləri ilə bərabər burada mövcud olan 

təbii relyef şəraiti və bir sıra müalicəvi əhəmiyyətli yerlər ilk 

növbədə ekoturizmin müxtəlif formalarının təşkili üçün əlverişli 

imkanlar yaradır. Ekoturizmin inkişafı Naxçıvan üçün nə 

deməkdir? İlk növbədə onu qeyd edək ki, ekoturizm öz 

motivlərinə görə təbiətlə canlı ünsiyyətdə olub, təbii gözəlliklərlə 

tanışlıq məqsədi güdür. Müasir dövr üçün Naxçıvanda niyə məhz 

ekoturizmin inkişaf etdirilməsinin sərfəli olduğunu isə belə 

əsaslandırmaq mümkündür ki, onun inkişaf etdirilməsi üçün 

zəruri olan təbii gözəlliklər burada kifayət qədərdir. Mövcud 

daxili turizm tələbinin ekoturizm istiqamətində formalaşması da 

bu fikri təsdiq edir. Bundan əlavə, bu ərazilərin sənaye tullantıları 

ilə çox az çirklənmiş olması, təmiz hava, su, o cümlədən, yüksək 

keyfiyyətli ərzaq məhsulları bölgənin ekoturizm potensialı 

haqqında fikir söyləməyə imkan verir. Məhz bu baxımdan, 

Naxçıvanda ekoturizmin inkişafı üçün ilk və vaxtında atılmış 

addım kimi ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 16 iyun 2003-

cü il tarixli sərəncamı ilə Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu və 

akademik Həsən Əliyev adına Ordubad Miili Parkının 

yaradılmasını göstərmək lazımdır.  

                     “Bizness times”,  27 may  2010-cu  il 
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Əsrin çağırıĢı: enerjiyə qənaət, 

ekoloji tarazlıq və davamlı inkiĢaf 
Ulu öndər Heydər Əlİyеv: Dövlət adamları kimi bizim 

vəzifəmiz milli sərvətimizə son dərəcə qənaətlə və qayğı ilə 

yanaşmaqdır.  

İnsan-təbiət münasibətləri cəmiyyətin var olduğu, insanın 

təbiətə şüurlu münasibət göstərdiyi bütün dövrlərdə həmişə aktual 

olmuşdur. Cəmiyyətdə artan enerji və xammal tələbatlarının 

ödənilməsi ilə yanaşı, təbii sərvətlərin əsl sahibi olan ana təbiətlə 

də harmoniya içində yaşamaq problemi həmişə mövcud olmuş, III 

minilliyin astanasında, yüksək texnologiya dövründə də bu özünü 

qabarıq şəkildə göstər-məkdədir. Dünyaya hərtərəfli inteqrasiya 

yolunda özünə layiqli yer tutan Azərbaycan Respublikası da 

dövlət müstəqilliyini elan etdiyi dövrdən bəri sahib olduğu zəngin 

yeraltı və yerüstü sərvətlərini, enerji və rekreasiya ehtiyatlarını, 

flora və fauna aləmini öz vətəndaşlarının rifahı naminə istifadə 

etməklə bərabər, həm də onların gələcək nəsillərin istifadəsinə 

qədər qoruyub saxlamaq kimi mühüm məsuliyyəti də 

daşımaqdadır. 

Bu yazıya sitat olaraq seçdiyimiz ümummilli lider Heydər 

Əliyevin dərin məzmunlu fikri xalqımızın sahib olduğu 

sərvətlərin qorunması, onlardan qənaətlə istifadə olunması 

məsələsinin nə qədər aktuallıq kəsb etdiyini bir daha göstərir.  

Mübaliğəsiz demək olar ki, artıq Azərbaycan Respublikası 

təkcə öz təbii ehtiyatlarmm həcminə və rəngarəngliyinə görə 

deyil, eyni zamanda onların iqtisadi inkişaf, regional əməkdaşlıq 

və bilavasitə sülh, sabitlik məqsədilə rasional şəkildə isifadə 

olunmasında da əsl liderlik nümayiş etdirir. İndi təkcə qonşu 

region ölkələri yox, dünyanın uzaq ölkələri də öz davamlı 

inkişafını Azərbaycan Respublikası kimi iqtisadi tərəfdaşlarmm 

tərəqqisində görürlər. Artıq dünyada Azərbaycan deyəndə, 

sadəcə, neftlə çirklənmiş bir ərazi yada düşmür. Sürətlə yeniləşən, 

yeni istehsal və sosial infrastruktur şəraiti, tullantısız 

texnologiyaya malik istehsal müəssisələri, turizm-istirahət 

obyektləri, müasir təhsil, mədəniyyət və səhiyyə mərkəzləri, 

xidmət müəssisələri olan bir ölkə təsəvvürü yaranır. 



 

 

  

35 

Azərbaycanlıların məişətinə sıx daxil olmuş genişçeşidli müasir 

lüks əşya istehlakı isə xalqımızın yüksək həyat tərzi keçirmək 

istəyinin, onların əldə etdiyi pul 

gəlirlərinin göstəricilərindən sadəcə 

biridir desək, yanılmarıq. Bütün bunlar isə 

hər bir cəmiyyət üçün arzuolunan davamlı 

inkişafın mühüm göstəricilərindəndir. 

Davamlı inkişaf strategiyası son 

illərdə istər dünya miqyasında, istər 

ölkəmizdə, istərsə də muxtar respub-

likamızda aparılan iqtisadi siyasətin əsas 

istiqamətlərindən biri hesab olunur. Bu ad 

altında iqtisadi inkişafa köhnə, ənənəvi 

yanaşmaların əksinə olaraq, təbii 

ehtiyatlardan, enerji və rekreasiya ehti-

yatlarından və biomüxtəliflikdən təkcə 

indiki nəsillərin ehtiyacları naminə deyil, 

həm də gələcək nəsillərin rifahı naminə 

istifadə olunması başa düşülür. ―Davamlı 

inkişaf‖ konsepsiyası təbiətdə yaranan 

ekoloji böhranı, əslində, cəmiyyətin 

özünün böhranı kimi nəzərdən keçirir. 

XX əsrin 90-cı illərindən 

başlayaraq dünya ictimaiyyətinin 

diqqətində olan bu vacib məsələnin həlli 

ölkəmizdə də uğurla həyata 

keçirilməkdədir. Bu baxımdan, 

Azərbaycanda davamlı inkişafı təmin 

etmək məqsədilə ətraf mühitin mühafizəsi 

və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə 

edilməsinin hüquqi bazası yaradılmışdır. 

Müstəqillik dövründə əhalinin sağlamlığı, 

ətraf mühitin mühafizəsi, ekoloji 

təhlükəsizlik və təbii resurslardan 

səmərəli istifadəyə dair 20-dən çox qanun 

qəbul edilmiş, bu məsələlərin konkret həlli ilə bağlı müxtəlif 



 

 

  

36 

Dövlət proqramlarında xüsusi bəndlər ayrılmış, kompleks 

tədbirlər planları işlənib hazırlanmış, xarici təcrübənin tətbiq 

olunması istiqamətində əməkdaşlıqlar genişləndirilmişdir. 

Ötən dövr ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

davamlı iqtisadi inkişafın müxtəlif çalarları baxımından əldə 

olunmuş nailiyyətlər bu ümumbəşəri məsələyə layiqli töhfədir. 

Əslində, muxtar respublikamızın bugünkü iqtisadi və sosial 

mənzərəsini davamlı inkişaf prizmasından qiymətləndirənlər 

regionun keçilən çətinliklərə rəğmən sözügedən konsepsiyanın 

icra olunması baxımından əla ―imtahan‖ verdiyini söyləyə 

bilərlər. Müstəqilliyin ilk illərində məlum hadisələrin yaratdığı 

çətinliklər, enerji və xammal çatışmazlığı muxtar respublikanın 

iqtisadiyyatını, əhalisinin gündəlik həyatını iflic vəziyyətinə 

salmış, insanları təbii ehtiyatlardan ―məhvetmə‖ yönündə 

istifadəyə məcbur etmişdi. Əhalinin, sadəcə, yaşaya bilmək üçün 

təbiətə belə münasibəti uzun sürə bilməzdi. O dövrdə ümummilli 

lider Heydər Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyəti ilə öncə muxtar 

respublikada, sonra isə ölkəmiz miqyasında ―Davamlı inkişaf‖ 

prinsipləri əsasında quruculuq işlərinə başlanılmışdır. Təkcə onu 

qeyd etmək olar ki, bu gün Azərbaycan ərazisinin 5 faizdən 

çoxunu qoruq, milli park və yasaqlıqlar təşkil edir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ərazisində yaradılmış milli park, qoruq və 

yasaqlıqlarla yanaşı, yeni salınan və bərpa olunan yaşıllıqlara görə 

təkcə ölkəmizdə deyil, yaxın regionda da nümunədir. Həm də 

bütün bu nailiyyətlərin ölkənin əsas hissəsindən ayrı düşməklə 

əldə olunması da diqqətdən kənarda qalmamalıdır. 

Muxtar respublikada enerji probleminin həlli 

istiqamətində görülmüş işlər isə bu fikirlərimizi qüvvətləndirən ən 

tutarlı dəlillərdəndir. Bir zamanlar bütün kommunikasiya əlaqələri 

kəsilmiş, enerjiyə möhtac bir regionun artıq enerji ixracatçısına 

çevrilməsi faktı insanın çətinliklər qarşısında heç zaman 

bədbinliyə qapılmaması üçün edilən tövsiyələri tamamilə haqlı 

çıxarır. 

Fikirlərimizi ümumiləşdirilmiş şəkildə yekunlaşdıraraq 

bildiririk ki, bu gün əldə olunan nailiyyətlərlə 

kifayətlənməməliyik. Sabahımızı daha da işıqlı, tarlamızı daha 
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bərəkətli, yollarımızı hamar, şəhərimizi təmiz görmək üçün 

təbiətin bizə verdiyi nemətlərə şüurlu yanaşmağı, onların məhz 

bizim üçün yaradıldığını mənimsəməliyik. Yəni bu təkcə bir 

nəfərin üzərinə düşən vəzifə deyil, dövlət və millətin əl-ələ 

verərək həll etməli olduğu bir məsələdir. Ümummilli liderimizin 

həmin məşhur kəlamında deyildiyi kimi: ―...Bizim vəzifəmiz milli 

sərvətimizə son dərəcə qənaətlə və qayğı ilə yanaşmaqdır‖. Çünki 

bu dövlət, bu Vətən hər birimizindir. 

“Şərq qapısı”,  21  oktyabr  2011-ci  il  

 

Milli turizm sənayesi və regional inkiĢaf 
 Turizm bir sıra xüsusiyyətlərinə görə ən mühüm sosial-

mədəni sahələr arasında yer tutur. Bu, xüsusilə onun iqtisadi 

cəhətdən gəlirliyinə və sosial inkişafdakı roluna görə 

əhəmiyyətlidir. Yeni iş yerlərinin yaradılması və layiqli həyat 

tərzinin təmin edilməsinə 

görə isə turizm xidmət 

sahələri dövlətin bu 

istiqamətdə yeritdiyi siya-

sətə xidmət edir. Bu da, öz 

növbəsində, qonaqpərvər-

lik sənayesi də adlan-

dırılan turizm sənaye-

sinin mühüm bölmə-

lərinin inkişafı ilə müm-

kün olur. 

  Adından da 

göründüyü kimi, turizm 

sənayesi regiona səfər 

edən qonaqların, turist-

lərin yüksək peşəkarlıq 

səviyyəsində qarşılanıb yolasalınması məqsədilə təklif edilən 

bütün xidmətləri özündə birləşdirir. İlk baxışda burada hər şeyin 

çox sadə olduğu görünə bilər. Ancaq məsələyə məhz turizmin 

inkişafı prizmasından yanaşdıqda görürük ki, burada çox 

mürəkkəb elmi, təşkilati tənzimləmə, reklam, təbliğat, tərtibat, 
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dizayn, hədiyyəlik əşyalar istehsalı və satışı, arxitektura kimi 

işlər, həm də bunların kompleks vəhdəti birləşməkdədir. Bu 

məsələlərin uğurlu həlli isə regiona məxsus olan turizm 

ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması və əmək ehtiyatlarının 

iqtisadi dövriyyəyə cəlb edilməsi ilə mümkündür. Dünya 

praktikasında turizm sənayesinin inkişafına dair çox zəngin 

təcrübə vardır. Turizmin inkişaf etdiyi ölkələrdə qonaqpərvərlik 

sənayesi turizm sektorunun vacib bir sahəsi kimi buraya aid olan 

bir sıra xidmət sahələrində ən yüksək keyfiyyət standartlarının 

tətbiq olunması üçün geniş imkanlar açır. Belə ki, yüksək komfort 

standartlarına qarşı tələbkar olan turistlər təkcə gəldikləri 

regionun qeyri-adi turizm ehtiyatlarının və buranın milli 

qonaqpərvərlik elementlərinə olan maraqları ilə bərabər, eyni 

zamanda bütün dünyada qəbul olunmuş xidmət standartlarını da 

gözləyirlər. Göründüyü kimi, milli qonaqpərvərlikdən fərqli 

olaraq, peşəkar qonaqpərvərlik sahəsində görülən işlər sırf 

təşkilati məsələ olub, regionun sosial-iqtisadi inkişafının ümumi 

mənzərəsini və xidmət sferası işçilərinin məharətini özündə ehtiva 

edən kompleks tədbirlər sistemidir. Təbii və mədəni turizm 

ehtiyatları ilə zəngin olan Naxçıvan Muxtar Respublikası əldə 

etdiyi müasir sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə də turistlər üçün 

cəlbedici regiondur. Son illər, həyatın bütün sahələrində olduğu 

kimi, turizmin inkişafında da mühüm irəliləyişlərə nail 

olunmuşdur. Bu fikirlərimizi haqqında danışdığımız 

qonaqpərvərlik sənayesi və onun tərkibinə daxil olan bir çox 

xidmət sahələrinin inkişafı ilə də təsdiq edə bilərik. Ölkə 

Prezidenti tərəfindən ―Turizm ili‖ndə qarşıya qoyulan vəzifələrin 

yerinə yetirilməsi üçün muxtar respublikada həyata keçirilən 

irimiqyaslı yeniləşmə tədbirləri əhalinin rifahına xidmət etdiyi 

kimi, regiona səfər edən turistlərin də rahat qarşılanıb yola 

salınmasına tam şərait yaratmaqdadır.  

 Turizmin inkişafına göstərilən diqqət təkcə bu sahəyə dair 

zəruri infrastruktura daxil olan mehmanxana və yeməkxana 

təsərrüfatının müasirləşdirilməsi ilə müəyyən olunmur. Eyni 

zamanda sərnişin nəqliyyatı, məişət, gömrük və səhiyyə 

xidmətləri, şəhər infrastrukturu, yol təsərrüfatı, qaz və elektrik 
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təchizatının vəziyyəti də bu inkişafı xarakterizə edən əsas 

amillərdəndir. İndi muxtar respublikamızın bütün istiqamətlərinə 

çəkilən rahat yollar, ən ucqar dağ kəndlərində şölələnən mavi 

yanacaq, gecələri də gündüz kimi işıqlanan küçələr bu şəraitin 

yalnız bir hissəsidir. Qonaqpərvərlik sənayesində taksi nəqliyyatı, 

ticarət və şəhərdaxili sərnişin nəqliyyatı kimi xidmət sahələri 

turistlərlə iş zamanı özünü bilavasitə göstərməkdədir. Bu gün 

Naxçıvanda təkcə yerli əhalinin deyil, eyni zamanda turistlərin də 

rahatlığı üçün bu xidmət sahələrində fəaliyyət göstərən insanların 

yüksək peşəkarlıq dərəcəsində göstərdiyi xidmətlər muxtar 

respublikamızda bu istiqamətdə görülən tədbirlərin bəhrəsidir. 

Əldə olunan nailiyyətlərin daha da genişləndirilməsi və turizm 

sahəsində arzu edilən səviyyələrə çata bilmək üçün təkcə 

adıçəkilən sahələrə göstərilən dövlət qayğısı kifayət etmir. 

Turizmin inkişafından əhalinin hər bir kəsiminin fayda 

götürdüyünü və onun ölkəmiz üçün ümumi əhəmiyyətini nəzərə 

alsaq, deyə bilərik ki, bu kimi məsələlərdə hər bir muxtar 

respublika sakininin, hər bir sahibkarın bir öhdəliyi, bir sosial 

məsuliyyəti olmalıdır. Gələn qonaqları ―yerimiz dar olsa da, 

ürəyimiz genişdir‖ şüarı ilə qarşılamaq əvəzinə, onları bütün 

dünyada qəbul edilmiş ―hər şey müştəri üçün‖ prinsipi ilə 

qarşılayıb yola salmaq lazımdır. Bu isə turizm kimi cazibədar 

biznes sahəsində fəaliyyət göstərən hər bir sahibkarın gündəlik iş 

qaydasına çevrilməlidir. 

 Ölkəmizdə və muxtar respublikada davam edən sosial-

iqtisadi inkişafın müasir mərhələsində turizm sənayesinin 

qarşısında mühüm vəzifələr durmaqdadır. İlk olaraq turizm 

vasitəsilə ölkəmizin reallıqlarını, xalqımızın həyat tərzini, onun 

tolerantlığını, qurub-yaratmaq əzminin bütün dünyaya tanıdılması 

üçün xidməti sahələr, burada fəaliyyət göstərən xidməti işçilər öz 

işlərini məhz bu istiqamətdə kökləməlidirlər. Bundan başqa, 

turizm biznesi yaxşı gəlirli olmaqla, öz xərcini tez çıxarmaqla 

bərabər, eyni zamanda sosial effektlərə daha çox həssasdır. Çünki 

burada hər iki tərəfdən - həm alıcı, həm də satıcı tərəfindən insane 

amili ön plana çıxır. Başqa sözlə, xidmətlər sonrası yaranan rifah, 

formalaşan təəssürat burada öz yekun sözünü deyir. Turistlərin 
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yaddaşında formalaşa bilən müsbət təəssürat regionun turizm 

potensialı ilə bərabər, həm də buradakı xidmətlərin keyfiyyəti, 

ümumilikdə peşəkar qonaqpərvərlik haqqında çox güclü reklam 

amilinə çevrilə bilər. 

 Hazırda turizm dedikdə dünyada sülh, sabitlik, təhlükəsiz 

səyahət, təmiz ekoloji mühit kimi çox mühüm sosial inkişaf 

göstəriciləri nəzərdə tutulur. Yaxın regionda cərəyan edən 

mürəkkəb geosiyasi hadisələr, bunlarla yanaşı, ölkəmizdə, eləcə 

də muxtar respublikamızda davam edən stabil sosial-iqtisadi 

inkişaf və rifah onu deməyə əsas verir ki, peşəkar qonaqpərvərlik 

və turizmxidmət sahələrində aparılan məqsədyönlü yeniləşmə 

tədbirləri yaxın zamanda öz bəhrəsini verəcəkdir. 

“Şərq qapısı”,  24  avqust  2011-ci  il 

 

Hədiyyəlik əĢya sənayesi günün tələbidir 
  Azərbaycan xalqına məxsus qədim Şərq qonaqpərvərliyində 

evimizə təşrif buyurmuş qonaqların hörmətlə qarşılanıb, onların 

yaddaşında çox dərin izlər qoya biləcək hədiyyələrlə yola salınması 

kimi çox də yərli milli adətlərimiz vardır 

  Müasir turizm sənayesinin tərkibinə daxil olan rəngarəng 

yerləşdirmə, yemək, tanışlıq, əyləncə xidmətləri ilə bərabər, 

haqqında danışdığımız hədiyyəlik əşyalar istehsalı və satışı kimi 

çox mühüm bir ya-

rımsahə də vardır. 

Əvvəla onu qeyd 

edək ki, bir çoxla-

rının ―suvenir‖ (han-

sı ki, bu söz ədəbi 

dilimizdə yoxdur) 

kimi tanıdığı bu 

predmetlər ilk baxış-

da çox da həyati istehlak dəyərinə malik olmasa da, məhz 

turizmin inkişafı, ölkənin və regionun tanıdılması baxımından 

mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bundan əlavə, belə əşyalara böyük 

estetik tələbat da mövcud olduğundan onların istehsalı, öz 

növbəsində, geniş çeşid müxtəlifliyi tələb edir. Bu istehsal sahəsi 
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çox əməktutumlu olduğundan, burada məşğulluq məsələləri, 

xüsusən evdar qadınların, təqaüddə olan yaşlıların, gənc 

istedadların, həvəskarların, bir sözlə, əhalinin əksər təbəqəsini 

əhatə edən insanların iş imkanları da artır. Hədiyyəlik əşyalar 

konkret fiziki şəxslər tərəfindən istehsal olunub regionun, demək 

olar ki, hər yerində satıla bildiyindən burada əlavə dəyərin 

formalaşdırılması və bilavasitə bir predmet üzrə dövlət büdcəsinə 

daha çox vergi daxil olması mümkündür. Hazırda dünyanın elə 

ölkələri vardır ki, təbiəti, coğrafi mövqeyi, tarixi abidələri, adət-

ənənələri əks etdirən müxtəlif qiymətli hədiyyəlik əşyaların satışı 

ilə turizm gəlirlərinin mühüm hissəsi əldə olunur. Belə ―tüstüsüz‖ 

sənayeni özlərinə məşğulluq yolu seçmiş insanlar onlara bu şəraiti 

yaradan tarixi imkanları da yaxşı qiymətləndirir, onu bir miras 

kimi qoruyub gələcək nəsillərə ötürmək qayğısına da qalırlar. 

Deməli, hədiyyəlik əşyalar təkcə regionun tanıdılması vasitəsi 

deyil, eyni zamanda bu torpaqların sahib olduğu maddi və mənəvi 

sərvətlərinin qorunmasının da ən yaxşı yollarından biridir.  

  Hədiyyəlik əşya istehsalı və satışı xalq sənətkarlığının 

inkişaf etdirilməsində, unudulmaqda olan bir sıra qədim peşə 

növlərinin yenidən canlandırılmasında sərfəli vasitədir. Müasir 

dövrdə muxtar respublikamızın ərazisində mövcud olan 

zənginlikləri özündə əks etdirən hədiyyəlik əşyaların kütləvi 

istehsalı və onların satışının təşkil olunmasını bu baxımdan günün 

vacib məsələsi hesab etmək olar. Əslində, hədiyyəlik əşya 

istehsalı çox da mürəkkəb vəzifə deyildir. Muxtar respublikamızın 

bugünkü iqtisadi inkişafı fonunda bu məsələlərin hər hansı bir 

çətinlik doğura biləcəyi şübhəsi yoxdur. Burada diqqətə alınacaq 

başqa cəhət də digər mal və xidmətlərin istehsalı ilə müqayisədə 

bazar tələbatının çox da mühüm rol oynamamasıdır. Əsasən, 

təəssürat yönümlü estetik tələbatı ödəyən hədiyyəlik əşyaları alan 

qonaq - turist, hər şeydən əvvəl, onun səfər etdiyi regionun 

zənginliklərinin necə əks etdirildiyi ilə maraqlanır. Vətənimizin 

hər guşəsi belə tarixi, mədəni, estetik, landşaft gözəllikləri, müasir 

infrastruktur nümunələri ilə zəngin olduğundan, bunlardan əlavə, 

muxtar respublikamızda sahibkarlığa, xüsusən də kiçik 

sahibkarlığa göstərilən dövlət qayğısı, ayrılan kreditlər bu 
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sərvətləri özündə, bir növ, canlandıran hədiyyəlik əşyaların 

istehsalı üçün atılacaq addımın yalnız sahibkar təşəbbüsünün 

olduğu qənaətini yaradır. Bu sahənin inkişaf etməsi iqtisadi 

mənfəətdən əlavə, ölkəmizin tanıdılması baxımından hər birimiz 

üçün vətənpərvərlik vəzifəsini qarşıya qoyur. 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində turizm 

məqsədli hədiyyəlik əşya istehsalı və satışının aktuallığı daha 

qabarıq olaraq görünməkdədir. Artıq muxtar respublikaya 

yaxınuzaq ölkələrdən, ölkəmizin digər regionlarından çoxlu sayda 

turist gəlir. Bu qədim diyara səfər edən turistlər regiondakı 

iqtisadi tərəqqini, sosial rifahı, insanların öz tarixi keçmişinə, 

milli mədəniyyətinə olan bağlılığını gözləri ilə görüb şahid 

olurlar. Lakin nədənsə bu qədər rəngarəng ehtiyatlara, müasir 

imkanlara baxmayaraq, regionumuzu hərtərəfli tanıdacaq, 

sahibkarına gəlirlər gətirəcək hədiyyəlik əşyalar istehsalı 

sahəsində çox da irəliləyiş hiss olunmur. Muxtar respublikaya 

səfər edən müxtəlif ölkə mənşəli turistlərin hər yerdə fəal alış-

veriş etdiklərini müşahidə edərkən onların tez-tez belə məzmunlu 

əşyalarla da maraqlandığını, harada satıldığını soruşduqlarını 

dəfələrlə müşahidə etmişik. 

  Doğrudur, bu gün muxtar respublikada, onun paytaxtı 

Naxçıvan şəhərində bir sıra sərgi satış mağazalarında, əsasən, əl 

işlərindən ibarət hədiyyəlik əşyalar, Naxçıvanın görməli yerlərini 

əks etdirən fotoalbomlar, rəsm nümunələri satılır. Ancaq onu qeyd 

etməliyik ki, bu əşyalar həcmi və çeşidinə görə nə muxtar 

respublikanın bugünkü iqtisadi inkişafının, nə də sahib 

olduğumuz tarixi-mədəni sərvətlərimizin səviyyəsinə uyğun 

deyildir. Halbuki hədiyyəlik əşyalar təmsil etdiyi regiona məxsus 

unikal obyektin, məsələn, bir tarixi abidənin təcəssümü kimi 

seriyalı istehsalla bazara çıxarılmalı, turistlərin görünə biləcəyi 

hər yerdə — mehmanxanalarda, avtovağzallarda, hava limanında 

ayrıca təşkil olunmuş yerlərdə satılmalı, ticarət mərkəzlərində 

xüsusi hədiyyəlik əşyalar mağazaları açılmalıdır. 

“Şərq qapısı”,  28  oktyabr  2011-ci il  
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Çörəyə hörmət hamımızın borcudur 
  Özünüqida təminatı insanın ilk yaranışından bəri 

qarşısında dayanan ən vacib məsələlərdən biridir. İnsan, 

əməyinin nəticəsindən istifadə edərək çörəyini məhz öz zəhməti 

hesabına qazanmaq istəyir. Ancaq “çörəkpulu qazanmaq” heç də 

hələ çörəyin özünü qazanmaq deyildir. Çünki insanın hər bir 

ictimai faydalı əməyinin nəticəsi pulla ölçülsə də, bəzən bu əmək 

çörəyə olan münasibətdə heç bir dəyər kəsb etməyə də bilər. 

Çörək olmadıqda bütün qiymətli metallar da insanın gözündə 

dəyərsiz bir əşyaya çevrilir.  

  Çörək hökumətlərin ―ərzaq təhlükəsizliyi‖ siyasətinin də 

əsas məzmununu daşımaqdadır. Ərzaq təhlükəsizliyi hər bir 

ölkənin milli təhlükəsizlik siyasətinin mühüm tərkib hissələrindən 

biri olub, hökumətlərin 

sosial bünövrəsinin 

əsas sütunlarındandır. 

Bu, elə bir vacib 

məsələdir ki, onu 

bəzən ölkənin müdafiə 

olunması ilə də müqa-

yisə etmək mümkün-

dür. Məhz ərzaq 

təhlükəsizliyi məsələ-

sinin uzunmüddətli 

dövr üçün uğurla həll 

olunması həmin ölkə 

insanlarının rifahının yaxşılaşdırılmasının əsasını təşkil edir. 

Ölkələr maddi-maliyyə imkanlarına baxmayaraq, dar gündə çörək 

üçün qonşuya möhtac qalmamaqdan ötrü bu məsələnin vaxtında 

həll olunması məqsədilə xərctutumlu tədbirlərə üstünlük verirlər. 

Ərzaq təhlükəsizliyi dedikdə müəyyən edilmiş keyfiyyət 

standartları çərçivəsində əhalinin əsas qida məhsullarına olan 

tələbatının fasiləsiz, uzunmüddətli və dayanıqlı şəkildə 

ödənilməsini təmin edən tədbirlər kompleksi nəzərdə tutulur. 

Konkret olaraq, çörək timsalında bu o deməkdir ki, ölkədə bütün 

sosial təbəqələri təmsil edən hər bir kəs özünün və ailəsinin 
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ehtiyaclarını tam ödəmək üçün istənilən miqdarda, ala biləcəyi 

qiymətə çörəklə təmin olunmalıdır. Bu məsələ ölkəmizdə, o 

cümlədən muxtar respublikamızda da daim diqqət mərkəzində 

saxlanılır. Dünyada ―ərzaq təhlükəsizliyi‖ siyasətinin 

arxazəminini təşkil edən ərzaq problemi keçmişdə olduğu kimi, 

indi də vardır. Müasir dünyanın mənzərəsinə nəzər salsaq, bir 

tərəfdə kifayət qədər ərzaq məhsulları istehsal edildiyini, digər 

tərəfdə dünya üzrə 15 faizə yaxın insanın daimi olaraq aclıq 

çəkdiyini, 30-a yaxın ölkənin isə kəskin şəkildə ərzaq yardımına 

ehtiyac duyduğunu görərik. Bəlkə də, buna görədir ki, dünyada 

40-a qədər ölkə ərzaq məhsullarının ixracına qadağa qoymuşdur. 

 Ərzaq problemini təkcə insantəbiət münasibətləri zəminində 

deyil, eyni zamanda bir çox iqtisadi, sosial, texnoloji, bioloji, 

tarixi, etnik, coğrafi, siyasi və mənəvi aspektlərə görə də izah 

etmək olar.  

 Tarixin çətin dövrlərini görmüş böyüklərimizin 

qulaqlarımızda asılı qalmış kəlmələri vardır. ―Çörəyi yerə 

atmazlar‖, ―onu ayaqlamazlar‖, - deyə bizə öyüd-nəsihət verən 

ağsaqqalların, ağbirçəklərin, əslində, bu qiymətli nemətin nə 

qədər insanın əməyinin nəticəsində hasil olduğunu bir kəlmədə 

demək istədiklərini düşünürsən.  

  Bəlkə də, bu, indiki müasir təsəvvürlərə görə ―istehlak 

mədəniyyəti‖ kimi çox mühüm iqtisadi anlayışın klassik bir 

təbiridir. Biz istifadə etdiymiz hər hansı predmeti, məsələn, bu 

yazını yazdığımız qələmi qurtarana qədər işlətdiyimiz halda, nəyə 

görəsə çörəyə qarşı belə münasibətdə kifayət qədər laqeydik. Bu 

laqeydlik bəzən elə bir həddə çatır ki, çörəyə qarşı münasibətdə 

öz sosial məsuliyyətimizi itiririk. Məişət tullantılarının arasında 

çörək tikələrinə rast gələndə bunu edənlərin təkcə məsuliyyətsiz 

deyil, həm də bütün insanların halal əməyinə hörmətsiz 

yanaşanlar olduğuna şübhə yeri qalmır. 

 Çörək təkcə bir nəfərin, məsələn, tək taxıl əkinçisinin 

əməyinin yox, bir neçə peşə sahibinin də alın tərinin məhsuludur. 

Digər tərəfdən, dövlətin dəstəyi də olmadan əkin sahələrinin 

genişləndirilməsi, taxılın biçilməsi, onun anbarlanması və emal 

olunması, çörəyin bişirilməsi, tez və keyfiyyətli şəkildə 
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istehlakçılara çatdırılması kimi mühüm məsələlər həll edilə 

bilməz. Çörəyə diqqət, ona hörmət hər addımda olmalıdır. 

Süfrəmizin ən qiymətli nemətinə əksər istehlakçılarla yanaşı, bir 

sıra xidmət obyektləri, orada çalışanlar da laqeyd münasibət 

göstərirlər. Belə ki, şəhərimizin ərzaq dükanlarındakı çörək 

satışında hamının görmək istədiyi mənzərəyə az rast gəlinir. Bir 

neçə nümunəvi müasir xidmət göstərən market və dükanlardan 

savayı Naxçıvan şəhərindəki əksər mağazalarda çörəyin 

saxlanması və onun alıcılara satılmasında ən sadə gigiyenik 

şərtlərə əməl olunmur. Hər bir alıcının öz əli ilə çörəyi ―seçib‖ 

götürməsi, ya da satıcının əlcək geymədən yuyucu kimyəvi 

məhsulları torbaya qoyub, sonra da çörəyə əlcəksiz toxunması 

gigiyenik baxımdan təhlükəli olduğu kimi, ən sadə mədəniyyət 

baxımından da arzuedilməzdir. Görəsən, müasir inkişaf 

səviyyəmizdə hər birimiz evdə və ya işdə, mağazada və ya 

avtomobilimizdə bir toza qarşı olan həssaslığımızı nəyə görə bu 

vacib məqamda itiririk? Bir sıra ticarət obyektlərində çörəyin 

dükanın qarşısında, yerə qoyulmuş qutularda tozla təmas halında 

satılması yolverilməzdir. Həmin dükanların sahibləri və ya 

satıcıları bilməlidirlər ki, çörək təminatı dövlət nəzarətində olduğu 

üçün onun satışında rəqabət yoxdur. Yəni insanlar özlərinə lazım 

olan miqdarda çörəyi dükanın harasında qoyulsa da, alacaqlar. 

 Bu fikirlərimizi Naxçıvan şəhərinin bir sıra ticarət 

obyektlərində apardığımız müşahidə və söhbətlərdə gəldiyimiz 

qənaətlərlə tamamlaya bilərik. Belə ki, şəhərimizin Heydər Əliyev 

prospektindəki ―Jalə‖, ―Sadiq‖ marketlərində, Bektaşi küçəsi 1-

dəki ərzaq mağazasında, ―İstiqlal‖ küçəsi 105, 121, 127 

ünvanlarında yerləşən ərzaq mağazalarında müşahidələr zamanı 

müvafiq neqativ hallara rast gəldik. 

 Ancaq belə başa düşülməsin ki, haqqında danışdığımız 

problem yalnız adını çəkdiyimiz ticarət obyektlərində mövcuddur. 

Təkcə Naxçıvan şəhərinin deyil, muxtar respublikanın bütün 

bölgələrində fəaliyyət göstərən ticarət obyektlərinin 

əksəriyyətində vəziyyət belədir. Müşahidə aparılan market və 

dükanlarda satıcıların əksəriyyəti bu məsələdə alıcıları 

günahlandırdılar. Dedilər ki, əksər alıcılar onların xahişlərinə 
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məhəl qoymayaraq çörəyi özləri ―seçir‖, beləliklə də, ən sadə 

gigiyenik qaydaları pozurlar. Bu da nə milli mentalitetimizə, nə 

də hazırkı iqtisadi-mədəni inkişaf səviyyəmizə uyğun deyildir. 

  Naxçıvan şəhərinin müxtəlif ticarət obyektlərindən 

çəkilmiş ―mənzərələr‖i, yəqin ki, heç birimiz — nə hər gün bu 

müqəddəs neməti alıb yeyən insanlar, nə onun əziyyətini çəkən 

müxtəlif peşə sahibləri, nə də belə vəziyyətin olmamasına məsul 

olan aid təşkilatların nümayəndələri arzulayarlar. Gəlin çörəklə 

hər yerdə təmiz rəftar edək. Onda hamımızın işləri yaxşı gedər. 

Çörəyimiz bol, süfrəmiz bərəkətli olsun! 

“Şərq qapısı”,  17  noyabr  2011-ci  il  

 

Sosial məsuliyyət: qarĢılıqlı öhdəlik və 

etibarlı əməkdaĢlıq 
Cəmiyyətdən ayrı yaşamaq qeyri-mümkün olduğundan hər 

bir işin, ictimai faydalı əməyin öz nəticələrinə görə müəyyən bir 

dəyəri vardır. Görülən işin faydalılığı, onun yaradacağı sosial 

reflekslər nəticə etibarilə insan rahatlığına planlandığı üçün 

bütün fəaliyyətin hesabatlılığı da təmin olunmalı, bu zaman 

yaranan sosial məsuliyyət bölüşülməlidir.  

Məsuliyyət anlayışı çox genişdir və hər bir insan tutduğu 

vəzifəyə, öz kamillik dərəcəsinə görə onu fərqli səviyyədə qəbul 

edir. Ən güclü sosial bağların mövcud olduğu ailədəki 

məsuliyyətdən başlamış 

mühüm nəqliyyat, kom-

munikasiya, enerji təmi-

natı işçilərinin, müəlli-

min, həkimin, əsgərin, 

polisin, televiziya aparı-

cısının, qəzet redakto-

runun, idarəetmə məmu-

runun, nazirin daşıdığı 

məsuliyyət təkcə onun 

özü üçün deyil, eyni 

zamanda digərləri üçün də faydalı olub, ümumi ictimai rifahın 

formalaşması naminə əhəmiyyətlidir. Ona görə də çox zaman 
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yalnız dövlətin daşımalı olduğu bir yük kimi başa düşülən sosial 

öhdəliyin hər bir fərd, iqtisadi subyekt tərəfindən necə 

qavranıldığına, ona necə əməl olunduğuna nəzər salmaq maraqlı 

olardı. 

Əslində, çox deyil, kiçik bir entuziazm da kifayətdir ki, 

insanlar arasındakı inamın, əməkdaşlığın məhz qarşılıqlı 

məsuliyyətdən doğduğunu duya biləsən. Çox vaxt özünü 

unutduran məsuliyyət hissi dostlar tərəfindən bizə xatırladılmaqla 

fərdi və ictimai həyatda elə ciddi iqtisadi və sosial fəsadlardan, 

texniki qəzalardan yayınırıq ki, əgər bunlar olarsa, onun sonunu 

düşünmək belə ağlasığmazdır. Ona görə də bəzən bizi 

məsuliyyətli olmağa dəvət edən belə ―acı‖ məzəmmətlər, əslində, 

dost olmayanların kinayəsindən qat-qat şirin olmalıdır. Bu 

baxımdan məsuliyyətli olmağa çağıran hər bir çağırışı, sadəcə, 

ümumi işin xeyrinə edilmiş bir xatırlatma kimi qəbul edib ondan 

müsbət nəticələr çıxarmağı bacarmaq lazımdır. 

İctimaiyyət arasında yaxşı tanınanlar və tutduğu vəzifədə 

özünü doğruldanlar üçün konkret bir sahəyə məsuliyyət daşımaqla 

gördüyü işin hesabatını vermək nisbətən asandır. Qarşıya 

qoyulmuş məqsədlər naminə idarəetmədəki zəruri məsələlərdən 

biri də məhz belə hesabatlılığın təmin olunması və gələcək 

fəaliyyətin qurulmasında bundan istifadə edilməsidir. Ancaq 

cəmiyyətin ümumi inkişafı naminə təkcə konkret tapşırıq üzrə 

hesabatlılıq kifayət etmir, hər bir kəsdən, iqtisadi subyektdən, 

idarəetmə qurumundan onların daşımalı olduğu sosial 

məsuliyyətin dərk olunması tələb olunur və buna əməl edilməsi 

hər ötən gün özünü daha qabarıq şəkildə göstərir. Doğrudan da, 

indi elə bir inkişaf mərhələsindəyik ki, sadəcə konkret işin tələb 

etdiyi məsuliyyətlə işin yekunlaşdığını iddia etmək çətindir. 

İnsanların fəaliyyət dairəsinin genişlənməsi, xüsusən sosial, 

humanitar və ekoloji dəyərlərin dərinləşməsi, qloballaşmanın 

yaratdığı güclü informasiya axını hər bir fəal cəmiyyət üzvünə 

ətrafında baş verənlərə biganə qalmamağı, bu hadisələrin ictimai 

faydalılığı barədə öz auditoriyasında çıxış etməyi tələb edir. Bu 

mənada biz də yaradılmış imkanlardan istifadə edərək həyatımızın 

çox geniş sahələrini əhatə edən çoxşaxəli bir mövzunu ictimai 
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müzakirəyə çıxarmağı qarşımızda sosial bir məsuliyyət yükü kimi 

görürük. 

Göründüyü kimi, heç bir inzibati-məcburiyyət 

mexanizminin olmadığı sosial məsuliyyətin dərk edilməsi üçün 

mövzu qıtlığı bəhanəsi yoxdur və bu yükü daşımaq heç də 

vaxtaparan ağır iş deyil, əksinə, bir vətəndaşlıq borcu, dost 

minnətidir. İnsanın daşıdığı sosial məsuliyyət nə ilə qurtarar ki? 

Müəllimin gənc istedadları tapıb üzə çıxarması, alimin nə 

zamansa bəşəriyyətə faydalı ola biləcəyinə inandığı fikirlərini 

indidən kağız üzərində miras qoyması, naşirin təmənnasız olaraq 

qələm sahiblərinə meydan açması, kənd həkiminin gecənin 

yarısında xəstənin həyatını xilas etməsi, taksi sürücüsünün yaşlı 

insanların baqajına kömək etməsi, sahibkarın öz biznesini könüllü 

sığortalaması, qonşunun evindəki qaz sızıntısı barədə ona xəbər 

verilməsi, xaricə səfər edən həmvətənimizin oradakı diaspora da 

baş çəkməsi, şəhərdə yolunu azmış turistə yol göstərilməsi kimi 

yüzlərlə, minlərlə misallarla faydalı iş görməyi bu qəbildən izah 

etmək olar. Və o da bəllidir ki, bu faydalılıq heç zaman itib-

batmır, öz həqiqi qiymətini dövlət və xalq tərəfindən hökmən alır.  

Sosial məsuliyyət qayğısı hamının üzərində vardır və o 

daha çox iqtisadi maraqların kəsişdiyi yerlərdən umulur. Konkret 

olaraq iqtisadi fəaliyyət subyektləri timsalında bu məsələyə 

baxsaq, burada onların işinə maraqlı olan təkcə ―çörək verdikləri‖ 

adamları deyil, başda dövlət olmaqla cəmiyyətdəki bütün insan 

qruplarını, ixracla məşğul olursa, hətta xarici ölkə vətəndaşlarını 

da görmək olar. Deməli, tanınmağa iddialı bir firma özünün kim 

olduğunu bilmək istəyirsə, o, ictimaiyyətə açıq olmalı, bu sahədə 

apardığı işi özünün uğurlu reklamı kimi də görməyi bacarmalıdır. 

Çünki klassik ―el gözü tərəzidir‖ ifadəsinin bugünkü təbiri məhz 

öz işində cəmiyyətin qaynar tələbatlarını tuta bilən, təkcə öz 

mənfəətini deyil, eyni zamanda hamıya xeyir gətirəcək iqtisadi 

uğurlara imza atan sahibkarlar haqqındadır, desək, yanılmarıq. 

Məlumdur ki, biznesə başlamaq üçün müəyyən resurslar 

lazımdır. Bu resursları sahibkar əldə edə, kirayələyə və onu kredit 

şəklində ala bilər. Ancaq uğur qazanmaq baxımından elə bir 

kredit də vardır ki, bu, biznesin xidmət etdiyi cəmiyyətin ona 
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verdiyi etimad krediti olub, yalnız damla-damla qazanılandır. Bu 

etimad əgər bir tərəfdən keyfiyyətli mal və xidmətlər istehsal 

etməklə qazanılırsa, digər bir tərəfdən korporativ diplomatiyadan, 

yəni sosial məsuliyyətin paylaşılması üzrə həyata keçirilən 

ictimaiyyətlə əlaqələrdən keçir. 

Doğrudan da, bu gün xaricdə olduğu kimi, ölkəmizdə və o 

cümlədən muxtar respublikamızda da uğurlu şirkətlərin məhz 

sosial zəmininin çox möhkəm olduğunu görür, geniş 

ictimaiyyətdən öz sosial sifarişlərini almasının, bunu biznes 

layihələr kimi ortaya qoymasının şahidi oluruq. 

Geniş ictimaiyyətə təsir etmək, hər hansı ideya və ya 

təşkilat haqqında onun fikrini müsbət istiqamətdə formalaşdırmaq 

belə diplomatiyanın yalnız bir hissəsidir. Burada əsas məqsəd 

müəssisənin öz imkanları və geniş mətbuat kanalları vasitəsilə 

maraqlı dairələrlə, ayrı-ayrı qruplarla, dövlət qurumları ilə daim 

əlaqədə olmaq, onlarda təşkilat, onun fəaliyyəti barəsində şəffaf 

təsəvvürlər əldə etməkdir. Çünki belə hesab olunur ki, hər hansı 

bir iri firmanın nə qədər çox maliyyə-iqtisadi potensialı, nə qədər 

yaxşı dərk olunmuş sosial məsuliyyət platforması olsa da, geniş 

ictimaiyyətlə etibarlı əməkdaşlıq olmadan onun vaxtında ortaya 

qoyulması praktiki olaraq mümkün deyildir. Bu da, öz 

növbəsində, özünü ictimai qınaqdan sığortalamaq istəyən hər bir 

biznes tərəfdaşına çox təmiz dərk olunan sınanmış bir həqiqəti 

tövsiyə edir. 

Fikirlərimizi bölüşmək istədiyimiz mövzu çox rəngarəng 

olub, ictimai həyatın ən müxtəlif sahələrindən özünə tərəfdaşlar 

tapa bilər. Ancaq o da var ki, bu gün muxtar respublikamızda 

görülən bütün yaxşı işlərin işıqlandırılması üçün hamı dövlət, 

mətbuat və ictimaiyyətin maraqlı olduğu bütün qurumlar arasında 

etibarlı əməkdaşlıq vardır. Bu əməkdaşlığı genişləndirməyib 

özünün sosial öhdəliyindən uzaq düşənlər üçün isə digər bir sosial 

sifariş tənqid yetişir ki, bu da müvafiq məsul qurumun mətbuatın 

cəmiyyət qarşısında daşıdığı bir sosial öhdəlikdir. 

“Şərq qapısı”,  13  yanvar  2012-ci  il 
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 Ulu öndər Heydər ƏLİYEV: Həyatın mənası çox və yaxud 

az yaşamaqdan ibarət deyil. Onun əsas mənası bu həyatda öz 

yerini tutmaq, mövqeyini müəyyən etmək, ləyaqət göstərmək və 

başqaları üçün nümunə olmaqdır. 

  Bir dəfə verilən ömürdə bütün şirin arzulara çatmaq çox 

çətin, öz şah əsərini yaratmaq isə nadir insanlara nəsib olur. 

 Kökünü torpaqdan alıb, Vətənə sonsuz məhəbbət ruhu ilə 

ömür karvanında yola çıxanlar tarixin çağırış anında öz həyatını 

ölkəsi, xalqı yolunda sərf etməklə arzularına daha da yaxınlaşır, 

gördüyü işlərin nübarını insanların firavan həyatı naminə çalışdığı 

illərin dadında görürlər. Belə insanların öz yaradıcı gücünü 

həyatın ən ali məqsədinə xalqa xidmətə həsr etməsi Allahın 

verdiyi iradə, səbir və qətiyyətin heyrətamiz hədsizliyinə yaranan 

sonsuz inamı daimi yaşadan bir fədakarlıq, əvəzsiz yurd 

sevgisidir. 

  Torpağa sevgi, sadəcə, onu tərifləməklə bitmir. Vətənə 

sevgi həmçinin onu dar, köməyə möhtac günlərində ―çörək pulu‖ 
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bəhanəsi ilə ataraq sonradan uzaq diyarlardan həsrət çəkmək də 

deyil. Axı bizi yetirən bu torpaq ona sahib çıxanları, həyatının 

mənasını buranın sərt qışında, isti yayında, ilıq yazında, bərəkətli 

payızında axtaranları heç zaman gözü yolda qoymadı. Siz nə vaxt 

təmənnasız torpağa baş əydiniz ki, o da sizi ucalara qaldırmasın? 

Onu ürəkdolusu sevmək gərək ki, sizin adınız da onun qayasında 

daşlaşıb əbədiləşsin. Bu, başqa cür ola da bilməz! Hansı ki tarixin 

çətin günlərində doğma torpaqdan daha möhkəm yapışıb, onu 

qoruyub, ölkəmizin, doğma Naxçıvanımızın hər yerində qoyduğu 

quruculuq izləri ilə dostları heyrətə salan, düşmənə gözdağı verən 

fədakar, əməksevər azərbaycanlılar əsl milli dəyərin məhz Vətən, 

yurd sevgisi olduğunu bütün dünyaya göstərə bildilər. 

 Azərbaycan tarixinin təkcə yaddaşlarda dərin iz qoymuş 

son iki onilliyinə də baxmaq kifayətdir ki, öz mübarizliyi və 

əməksevərliyi ilə çətin sınaqlardan üzüağ çıxaraq hürr yaşayan, 

ömrünün mənasını xalqına xidmət etməkdə görən belə 

vətənpərvər insanları görəsən. Bu kəşməkəşli zaman ətalətlə 

keçən yüz illərə nisbətdə çox qısa olsa da, bütöv bir ölkənin 

xalqının həyatını kökündən dəyişdirdi. Çünki Azərbaycanın hər 

qarış torpağı, hər daşı onu sevən məğrur və qətiyyətli övladlarına 

əmanət edilmiş, ulu öndər Heydər Əliyev dühasından süzülüb 

gələn xalqa xidmət missiyası etibarlı əllərə həvalə olunmuşdu. 

Bu, elə bir dövr idi ki, onun salnaməsini yazmaq Vətən 

tariximizin, ana dilimizin ustad qələmdarlarına hələ neçə-neçə on 

illər boyu araşdırma mövzuları verəcək. 

 Düşmənlə savaşaraq daşı-daş üstə qoymaq hər oğulun işi 

deyil. Beş min illik Naxçıvan tarixində çətin ki, son iyirmi il 

qədər həm çətin, həm də heyrətamiz şücaətli bir dövr olsun. 

Blokadaya səbirlə sinə gərib, əl-ələ verib öz dədə-baba torpağına 

sahib çıxan naxçıvanlılar təkcə öz sosial həyatlarını sıfırdan 

başlayıb bugünkü inkişaf səviyyəsinə gəlib çatmadılar. Onlar öz 

uzaqgörənliyi və qoruyub saxladığı müdrik rəhbəri ilə bütün 

Azərbaycana da xilaskar oldular. İndi köklu naxçıvanlı öz 

məktəblisindən ―Sənin baban kim olub?‖ soruşduqda o, ―Babəkin, 

Koroğlunun, Şah İsmayılın varisi, Heydərin nəvəsiyəm‖ cavabını 

almaqla 15-20 il bundan əvvəl çəkdiyi acılara, əziyyətlərə 
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mərdliklə sinə gərməyin itmədiyini görür, yurd sevgisindən 

qazandığı mükafatın belə çox qısa bir müddətə qayıtdığına min 

bir şükürlər edir. 

 Yaşamaq gözəldir, yaxşı yaşamaq ondan da gözəldir. İndi 

günün nəbzini tutan sadə vətəndaş, ya da regionumuza tez-tez 

səfər edən qonaqlar Naxçıvanda gedən dəyişiklikləri çox rahat 

görür, buna qiymət verirlər. Dövlət gəlirlərinin məktəb, uşaq 

bağçası tikintisində, yol çəkilişində, kəndin abadlığında, şəhərin 

çil-çırağında, universitetin auditoriyasında, evimizin istisində, 

sərhəd kəndində şölələnən mavi yanacaqda, 24 saat elektrik 

təminatında görməkdən asan nə var ki. Bir vaxtlar, 16 il əvvəl min 

bir əziyyət çəksə də, güzəranını yaxşılaşdıra bilməyən, buna görə 

xaricə üz tutan naxçıvanlı mühəndis indi yay tətilini Aralıq dənizi 

ölkələrinin hansında keçirəcəyini planlaşdırmaq üçün evində 

oturub yüksək sürətli internet vasitəsilə qonşu binadakı həkim 

dostuna, ya da xaricdəki turoperatora videozəng edir. Yaxud bir 

vaxtlar ölkənin paytaxtında çətinliklə məqalə dərc etdirən gənc 

naxçıvanlı universitet müəllimlərinin səsi indi Sankt-Peterburqun, 

İstanbulun, Tokionun, Los-Ancelosun konfrans salonlarından 

gəlir. Əvvəllər lüks əşyalara xarici teleseriallarda baxıb həsəd 

aparan naxçıvanlı xanımlar onları rahatlıqla evinə sifariş verir, ad 

günlərində rəfiqələrinə hədiyyə edirlər. İyirmi il əvvəl Bakıda 

təhsil alan övladı ilə məktublaşan naxçıvanlı ata indi istədiyi 

mobil operatorun 3G servisi ilə görüntülü danışa bilir. 

  Sosial dövlətin öz əhalisinin rifahı üçün yaratdığı rahat 

şəraitdən əlavə insanlara verilmiş sahibkarlıq sərbəstliyi işgüzar 

azərbaycanlıların biznes məharətinə də geniş meydan açmışdır. 

Bu gün Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ümumi Daxili 

Məhsulda özəl sektorun 86 faizlik payı regionda çox güclü orta 

təbəqə formalaşdığının bariz göstəricisidir. Sahibkarlarımız 

dövlətin dəstəyi, milli qürur və sosial öhdəliyin təsiri altında bir 

zamanların çətinliklərinə sanki meydan oxuyaraq regionda 

imkansız görünən işləri ortaya qoyur, nə az, nə çox 259 növdə 

məhsula olan tələbatın tamamilə yerli istehsal hesabına 

ödənilməsinə nail olurlar. Niyə olmasın? Bu gün muxtar 

respublikada 40 minə qədər avtomobil varsa, bu, insanların 
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getdikcə yaxşılaşan rifahının göstəricisi deyilmi? Bir vaxtlar daşı, 

sementi tapa bilməyən naxçıvanlılar indi 1991-ci ildəkindən 20 

dəfədən çox özünə ev-mənzil şəraiti yarada bilib. 

 Bəli, yurd, torpaq sevgisinin nəticəsi budur. Çəkilən heç 

bir zəhmətin itmədiyi nümunəvi bir regionda artıq bizi nə düşmən 

blokadası, nə qarlı qış, nə boş mağaza vitrinləri, nə də çörək 

növbələri qorxudur. Əgər havası, suyu da təmiz, insanları 

qonaqpərvər bir yerdə firavan yaşamaq, qapını da qıfıllamadan 

rahatyatmaq istəyirsənsə... 

Bura Naxçıvandır. 

“Şərq qapısı”,  14  yanvar  2012-ci  il  

  

Doğma Naxçıvanımız öz üstün keyfiyyətli yerli məhsulları 

ilə həmişə tanınmışdır. Bərəkətli zəmilərdən, bağ və bostanlardan 

min bir zəhmətlə yetişdirilən Sədərək üzümü, Şərur şaftalısı, 

Ordubad limonu, Yaycı soğanı, Nehrəm qarpızı, Kükü alması.., 

çox sayda belə, təkcə adı ilə deyil, keyfiyyəti ilə də tanınmış yerli 

məhsullarımız dükan-bazarlarımızın 

bərəkəti, yeməklərimizin dadı, süfrə-

lərimizin yaraşığı olmuşdur. Bu tor-

pağa atılan hər toxum, əkilən hər 

fidan heç zaman bəhərsiz qalmamış, 

öz səxavətini zəhmətkeş insanlardan 

əsirgəməmişdir.   

  Alma özünün dadı-tamı, 

mineral-vitamin tərkibi, elə gözəlliyi 

ilə də seçilən meyvə olub türk 

xalqlarının süfrəsində ənənəvi yer 

tutmuşdur. Xatırlasanız, nağıllarda da 

insanları gözəl və gənc göstərən sehrli 

almalar haqqında bəhs olunur. Bu, 

bəlkə də müasir diyet reseptlərinin 

olmadığı bir vaxtda almanın 

əhəmiyyətini göstərmək üçün ən yaxşı 

həkim məsləhəti idi. Amma, deyilənə 
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görə, məşhur İbn Sina da öz əsərlərində almanın müalicəvi 

xüsusiyyətlərindən bəhs etmişdi. Vətəni Yaxın Şərq kimi tanınan 

bu qiymətli meyvənin hələ iki min il əvvəl 25 sortu məlum idi. 

Müasir dünyada isə alma deyəndə çox şeylər yada düşür. Troya 

müharibəsi, Nyutonun məşhur ümumdünya cazibə qanunu, 

―Apple‖ firmasının kompyuterləri, ingilis dilindəki ―göz bəbəyi‖ 

ifadəsi alma ilə tanınır. Amerikanın iqtisadi cəhətdən ―göz 

bəbəyi‖ sayılan Nyu-York şəhərinə verilən ―Böyük Alma‖ 

simvolik adı da təsadüfi deyil. Biz isə qışın bu oğlan çağında öz 

dadlı almaları ilə yaxşı tanınan Şahbuz rayonunun Kükü kəndinə 

səfər edib, alma ilə bağlı fikirlərimizi yerindəcə zənginləşdirmək 

istədik. 

  Kükü kəndi dəniz səviyyəsindən təqribən 1800-2000 metr 

yüksəklikdə, dağlar arasında, bol sulu, yay ayları günəşli keçən 

bir yerdədir. Alma sərin havanı sevən meyvədir. Ağacın yeri 

münbit, bol şirin sulu və günəşli olmalıdır ki, istədiyiniz dad və 

keyfiyyətli məhsulu əldə edə biləsiniz. 

 Kükü ziyalıları, alimləri ilə ölkə səviyyəsində tanınan 

kənddir. Burada yaşayanların əsas məşğuliyyətləri arasında 

heyvandarlıq, arıçılıq və əlbəttə ki, bağçılıq mühüm yer tutur. 

Kəndə girəndə, demək olar ki, hər həyətdə ağ qara bürünmüş alma 

ağacları diqqətimizi cəlb edir. Alma haqqındakı fikirlərimizi 

tamamlamaq üçün kənd sakini, həkim Mötəbər Hüseynovun və 

təsərrüfatçı Nizami Bağırovun qonağı olduq. 

Mötəbər həkim almanın müalicəvi xüsusiyyətlərindən 

həvəslə bəhs etdi. Dedi ki, daim gənc görünmək, sağlam və 

gümrah olmaq baxımından davamlı alma yeməyin mühüm 

əhəmiyyəti vardır. Alma öz mineral və vitamin tərkibinə, onların 

universallığına görə, demək olar ki, bütün meyvələri üstələyir. 

Almada mövcud olan fosfor, kalsium, maqnezium, dəmir, sink, 

selen, manqanla bərabər, B1, B2, PP, B5, B9, Provitamin A və E 

vitaminləri vardır. Onun tərkibində A vitamini portağaldan 50 faiz 

çoxdur. Bir sıra alma sortlarında C vitamini portağaldakından on 

dəfə artıqdır. Almadakı B vitamini ürəkdamar, əsəb və həzm 

sisteminə faydalıdır. Həkimlər almanı yod çatışmazlığı olanlara 

da məsləhət görürlər. Alma özünün yod zənginliynə görə təkcə 
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dəniz məhsullarından geri qalır. Xalq arasında ―zob‖ xəstəliyi 

kimi tanınan və geniş yayılmış qalxanabənzər vəzin böyüməsinə 

qarşı faydalı olan yod mineralları almanın toxumlarında xeyli 

miqdardadır. Ona görə də saf almanı toxumları ilə bərabər yemək 

məsləhətdir. Bütün bunlarla bərabər, insan orqanizmində 

qanazlığına səbəb olan dəmir çatışmazlığı zamanı həkimlərin ən 

yaxşı resepti yenə də almadır. Qan azlığına qarşı səhər tezdən 

yeməkdən əvvəl alma yemək ən yaxşı təbii vasitələrdən biri hesab 

olunur. Axşam yatmazdan qabaq yeyilən bir alma isə yuxunu 

şirinləşdirir. Tərkibindəki üzvi turşular və az kalorili olması diyet 

saxlayanlara çox kömək edir. Oturaq iş görənlərə, arıqlamaq 

istəyənlərə də alma yemək məsləhət bilinir. Almanı dişləyib 

yemək dişlərin dibini təmizləyir, diş ətini gücləndirir, nəfəsi 

təravətləndirir. Almadakı qanyaradıcı elementlər zehni işlə 

məşğul olanlar üçün də çox faydalıdır. 

  Alma infarktdan sonrakı müalicə dövrü üçün də məsləhət 

görülür. Almanın bağırsaqlarda və qaraciyərdə şişli hüceyrələrin 

çoxalmasının qarşısını aldığı da elmə məlumdur. Bütün bu 

göstərilən faydalı nəticələr isə yalnız almanı qabığı ilə bərabər 

yedikdə mümkündür. Ona görə də almanın qabığının soyularaq 

yeyilməsi məsləhət deyil. 

Beləliklə, gündə 1-3 alma yeməklə orqanizmin 

polivitamin və minerallara olan ehtiyacını ödəmək olar. Bu həm 

də dərmanlarla müqayisədə çox ucuz başa gəlir. 

  Geniş alma bağı olan kənd sakini Nizami Bağırov 

söhbətində bildirdi ki, Küküdə almanı özünün əsas məşğuliyyət 

sahələrindən birinə çevirmiş torpaq mülkiyyətçilərinin sayı 

çoxdur. Hazırda kənddə yaşayan 350 ailə təsərrüfatının, demək 

olar ki, hamısında alma bağı vardır. Bir sıra iri bağ sahibləri ildə 

3-5 ton yüksək keyfiyyətli alma məhsulu tədarük edirlər. Hələ 

təqribən 35-40 il bundan əvvəl salınmış dövlətə məxsus 72 

hektarlıq alma bağının məhsulu o dövrdə bütün muxtar 

respublikada və onun hüdudlarından kənarda yaxşı tanınmışdı. 

Torpağın kəndlinin ixtiyarına verilməsi ilə bu qiymətli meyvəyə 

olan maraq daha da artmışdır. Kənddə mövsümün bərəkətli 

çağında hər evin ən azı bir ton alma məhsulu olur. Ağ-qırmızı 
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―Palmet‖, ―Qızıləhmədi‖, ―Şafran‖, ağ-qırmızı ―Belflor‖, 

―Banan‖, ―Qarpız‖, ―Toz‖ və sair sortlar yerli şəraitə yaxşı 

uyğunlaşan, heç bir kimyəvi dərmanlara ehtiyac duymadan bol 

məhsul verən alma ağaclarıdır. Maya dəyərinin çox az olması da 

onu iqtisadi cəhətdən sərfəli edir. Muxtar respublikamızda daxili 

bazarın qorunması, mövsümi çətinlikləri həll edən soyuducu 

anbarların istifadəyə verilməsi və kənd təsərrüfatı məhsullarının 

satış yarmarkalarının təşkil olunması alma istehsalçılarını daha da 

ruhlandırmışdır. 

  Ama-almaya bənzər. Amma kükülülərə görə, bənzərsiz bir 

alma var ki, o da yetişdiyi torpağın sahiblərini hər il bolluca 

məhsulla sevindirən, onun şöhrətini Naxçıvanın hər yerinə yayan 

bir almadır. O, günəşlə doyunca baxışaraq al yanağını səbirlə 

qızardan, Gurbulağın suyundan içib Qanlıgölün xəfif mehindən 

yarpağına sığal çəkən saf Kükü almasıdır. 

“Şərq qapısı”,  23  fevral  2012-ci  il  

 

Qonaqpərvərlik milli dəyərimizdir 
Dünyada xalqların sahib olduğu ən qiymətli dəyərlərdən 

biri onların sülh içərisində yaşaması, bir-birinə qarşılıqlı hörmət 

və səbirlə yanaşmaqla qonaqpərvərlik nümayiş etdirməsidir. 

Tarixən inkişaf etmiş iqtisadi-mədəni əlaqələr də məhz xalqların 

bir-birinə olan mənəvi yaxınlaşması sayəsində mümkün olmuşdur.  

  Dünya xalqları öz tarixi boyu müxtəlif səbəblərdən bir-

birindən fərqli mədəni inkişaf yolu keçmişdir. Bu proses müasir 

dövrümüzdə də davam etməkdədir. Hər bir insan yaşadığı 

cəmiyyətin adət-ənənələrinin daşıyıcısı kimi özünə də qiymət 

verməli, tarixin ona miras qoyduğu sərvətləri necə qoruyub, 

gələcək nəsillərə necə çatdıra bildiyini vicdan mühakiməsindən 

keçirib özü-özündən də soruşmağı bacarmalıdır. Bu məsələ, 

xüsusən yeni bir cəmiyyət quruculuğu dövründə, hər bir ölkədə 

baş verən dərin sosial-iqtisadi və mədəni transformasiyalar 

ərəfəsində daha aktualdır. Belə ki, əgər cəmiyyət öz mədəni-

intellektual səviyyəsi ilə bu dəyişikliklərə hazır olub, öz liderinin 

yolu ilə və ziyalılarının işığında irəliyə doğru gedə bilirsə, bu, min 

illər boyu yaranmış milli-mədəni dəyərlərin qorunması ilə 
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bərabər, həm də yeni dəyərlərin qazanılmasına gətirib 

çıxaracaqdır.  

 Mədəniyyət sərhəd tanımayan, bütün insanlığın birgə 

yaratdığı və birgə faydalandığı bir nailiyyətdir. Başqa sözlə, 

dünyaya inteqrasiya olunmaq 

istəyən hər bir ölkənin insanlarına 

məxsus olan mədəni sərvətlər təkcə 

onların özlərinə məxsus deyil, həm 

də bütün bəşəriyyətə aiddir. Bu 

sərvətlərin paylaşılması isə onların 

heç də tükənməsi deyil, eyni 

zamanda dünya mədəniyyəti ilə 

bütünləşərək yeni bir dəyər 

qazanması deməkdir. Azərbaycanlı 

qonaqpərvərliyi də ölkəmizin bütün 

təbii, tarixi, mədəni sərvətləri ilə 

birlikdə bəşəriyyətin mədəni 

mirasına daxil olmuş ən qiymətli 

sərvətlərdəndir.  

  Azərbaycanlıların bu torpaq-

larda min illər ərzində yaratdığı 

milli-mədəni sərvətlər kimi, qonaq-

pərvərliyimizin də nümayiş etdi-

rilməsi müasir dövrün tələblərinə 

görə çox aktual bir məsələdir. Çünki 

hər bir ölkə öz təbii sərvətlərinə 

görə tanındığı kimi, həm də zəngin 

milli-mədəni irsinə, adət-ənənə-

lərinə, qonaqpərvərliyinə görə də 

tanınmalıdır. Azərbaycan deyiləndə 

bir zamanlar Orta Asiya, Yaxın 

Şərq, Cənubi Qafqazda güclü 

mədəni təsir gücünə malik olmuş bir 

xalqın yaşadığı böyük bir ərazi başa 

düşülürdü. Zaman keçdikcə xalqımız təbii, tarixi və mədəni 

təkamül yolu keçmiş, özünün həyata baxışını formalaşdırmışdır. 



 

 

  

58 

Bu gün Yaxın Şərqdən Orta Asiyaya qədər ərazilərdəki ölkələrdə 

Azərbaycan dilində danışan yerli vətəndaşlar xalqımızın milli-

mədəni təsir gücünün nə qədər geniş bir coğrafiyada olduğunu bir 

daha sübut edir. Belə mədəni təsir gücü isə yalnız bir xalqın 

nümayəndələrinin digər xalqların da milli-mədəni müxtəlifliyinin 

etiraf olunması ilə mümkündür. Başqa sözlə, kimsə digərlərinə 

nifrətlə öz dilini, adət-ənənəsini öyrədə bilməz. 

 Milli qonaqpərvərlik sonradan formalaşdırılmır. Heç bir 

idarəetmə və ya dövlət tənzimləmə vasitəsi ilə də onu 

dəyişdirmək artırıb-azaltmaq mümkün deyildir. Bunun kimi ali 

hisslər uca Yaradanın konkret yerlərə bəxş etdiyi təbii sərvətlər 

kimi yalnız müəyyən millətlərə və xalqlara mənsub olan, kökdən 

gələn bir keyfiyyətdir. Onun tanıdılması isə başqa bir məsələ 

olub, tarixicoğrafi şərait və iqtisadi imkanlara görə dəyişilə bilir. 

  Qloballaşma, iqtisadi-mədəni inteqrasiya prosesləri, 

konkret olaraq, turizm mübadiləsinin genişlənməsi qonaq-

pərvərliyin nümayiş etdirilməsinə geniş imkanlar açır. Artıq 

dünyada turizm marağını ifadə edən digər ehtiyatlarla birgə milli 

qonaqpərvərliyin də istifadə olunması ölkənin tanıdılması 

baxımından ən müvəffəqiyyətli bir formul hesab olunur. 

 Mədəniyyətlər mübadiləsində turizmin tutduğu yer milli 

qonaqpərvərliyimizin və tolerantlığımızın nümayişi üçün 

yaratdığı imkanlarla bərabər, qarşıya yeni vəzifələr qoyur. 

Ölkəmizə səfər etmiş turistlərlə iş zamanı bunların nəzərə 

alınması, potensial turistlərin düzgün seçilməsi, onlara xidmətlər 

zamanı milli qonaqpərvərlik xüsusiyyətlərimizdən peşəkarcasına 

istifadə edilməsi vacibdir. Çünki hər bir turizm səfəri, ölkəyə 

gələn hər bir turist əraziyə özü ilə yeni bir mədəniyyət, yeni bir 

münasibət gətirir. Qeyd etmək lazımdır ki, belə həssas turistlərin 

çoxu isə, əsasən, yetkin yaşlı insanlar olub, ən çox ziyalı təbəqəni 

təmsil edirlər. 

 Artıq Azərbaycanın nə qədər bənzərsiz mədəni sərvətlərə 

malik olduğunu dünyanın hər yerindən gələn qonaqlar 

görməkdədirlər. Bakıdan Naxçıvana, Qusardan Lənkərana, 

Qarabağdan Şəkiyə qədər geniş bir ərazidə xalqımızın regionlara 

xas adətləri, milli mətbəx nümunələri, mədəni məişəti hər bir 



 

 

  

59 

səyahətçiyə çox maraqlı gəlir. Qədim Qobustanı, orta əsrlərə aid 

adətlərin davam etdirildiyi İsmayıllını, musiqi beşiyi Qarabağı, 

Şərur yallısının və maraqlı Ordubad adətlərinin Vətəni olan 

Naxçıvanı, duzlu-məzəli lətifələrin canlı qəhrəmanlarının yaşadığı 

Şəkini öz gözləri ilə görən turistlər bunun təəssüratı ilə ölkələrinə 

qayıtdıqda Azərbaycan haqqında ən real informasiyanı aparırlar. 

“Şərq qapısı”,  12  aprel  2012-ci il  

 

 

 

Ötən şənbə günü bir müəllim dostumla yolum bazara tərəf 

düşmüşdü. Süd alacağını bildirdi. Haradan alacağını soruşduqda, 

- narahat olma, “imanlı” birini tanıyıram, dedi. Qəribə məntiq 

idi. Mən də bir “Sirab” butulkası dolu süd aldım.  

 Hörmətli oxucular! Sizə bazardan aldığımız o südün 

keyfiyyəti, dadı haqda danışmaq istəmirəm. Südün tərkibi çox 

mürəkkəb olduğundan saflığına əməl etmək onu satanların öz 

insafına qalır. Heç şüb-

həmiz də yoxdur. Bilirik 

ki, südü satan Pəriş nənə 

bu qiymətli məhsulu boş 

―Sirab‖ butulkalarına dol-

duranda Allah bilir, neçə 

dəfə yuyub təmizləyir ki, 

birdən işdir, xalxın uşağı 

içər... 

  Bəzən fikirləşəndə 

sadə suallara da cavab tapa 

bilmirik. Məsələn, nəyə 

görə südün çox qiymətli 

qida olduğunu bilə-bilə biz 

ona az meyil edirik? Axı 

süd türk xalqlarının mətbəxində həmişə aparıcı yer tutub. Elə 

doğma Naxçıvanımız da özünün keyfiyyətli süd məhsulları ilə 

yaxın regionda tanınıb. Amma nədənsə hələ də boşalmış mineral 

su butulkalarında süd almağa adət etmişik. Halbuki həmin plastik 
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qablar yalnız su qablaşdırmaq üçün nəzərdə tutulub və südün 

tərkibindəki bir sıra fəal elementlərlə onun reaksiyaya girməsi 

nəticəsində süd öz tərkibini tezliklə dəyişir. Mütəxəssislərin 

dediyinə görə, süd şüşə və ya emallı qablarda, ya da ki, xüsusi 

paketlərdə qablaşdırıla bilər. O ki qaldı südün məhz ―Sirab‖ kimi 

tanınmış bir brendə aid mineral su butulkasında satılmasına bunu 

dükan-bazarlarda görən turistlərə necə izah edəsən?.. Ya da 

―Sirab‖ suyunun istehsalı ilə məşğul olan müəssisədə bu məsələyə 

necə baxırlar? 

Süd öz mineral, karbohidrat, karbohidrogen, zülal, 

vitamin və digər faydalı tərkibinə görə insanların gündəlik qida 

rasionunda mühüm yer tutur, bir sıra xüsusiyyətlərinə görə isə 

körpə və kiçikyaşlı uşaqlar üçün əvəzolunmaz nemətdir. Süd 

verən heyvanın sağlamlığı, saxlanma şəraiti, bəsləndiyi yemin 

tərkibi, hətta içdiyi su da onun südünün keyfiyyətinə təsir edir. 

Amma hamını narahat edən əsas problemlərdən biri, şübhəsiz, bu 

qiymətli məhsulun tərkibinin saflığına, onun sağılandan süfrəyə 

gətirilənədək hər şeyə ciddi əməl olunmasıdır. Dövlətin 

fermerlərə iqtisadi sərbəstlik, maliyyə dəstəyi və geniş ehtiyatlar 

verməsi südün də istehsalına ciddi təkan verib. Amma göründüyü 

kimi, istifadəyə yararsız butulkalara doldurulub satışa çıxarılan bu 

məhsula heç kim keyfiyyət zəmanəti verə bilməz. 

  Deyirəm, yaxşı ki, ―Sirab‖ suyu vardır. Onsuz da son 

zamanlar camaat amerikan mənşəli ―sarı‖ və ―qara‖ məşrubatlara 

çox meyil eləmir. Evlərdə, toy-şənliklərdə yerli məhsullarımız, 

mineral sularımız daha çox istifadə olunur. Elə boş mineral su 

butulkaları da hər yerdə vardır. Necə deyərlər, sıxıntı yoxdur. 

Amma maraqlıdır, görəsən, bu boş qablar süd doldurmaq üçün 

neçə dəfə ―təkrar emal‖a yararlıdır? 

KaĢ bunu da biləydik! Onda PəriĢ nənə də arxayın 

olardı, biz də. 

“Şərq qapısı”,  25  aprel  2012-ci  il  

 

 

 

 



 

 

  

61 

Kənd infrastrukturu: sosial inkiĢaf və müasir 

 həyat tərzi  
Kənd həyatı sadəliyi və gözəlliyi ilə fərqlənən, həm də 

özünəməxsus qayğıları olan bir yaşayış tərzidir. Səs-küydən uzaq, 

yaşıllıq içərisindəki kənd mənzərəsi öz cəlbediciliyi ilə şəhər 

həyatının intensivliyindən yorulanların sevimli istirahət yeri, təbii 

bir rekreasiya məkanıdır.  

Hələ min illər əvvəl iri şəhərlər meydana gəlməmişdən 

kəndlər insanların ilk yaşayış 

məskəni, dədə-baba torpağı 

olmuşdur. Kəndlərin, əsasən, 

çay yataqlarında, bərəkətli va-

dilərdə, yol kənarlarında və 

hətta ən ucqarlarda da yerləş-

məsinin özünəməxsus səbəbləri 

vardır. İnsanlar hazır təbii 

şəraitdən və coğrafi mövqedən 

istifadə edə bilmək, habelə 

təhlükələrdən də qorunmaq 

üçün müvafiq yurd yerləri 

seçmiş, beləliklə də, ilk kənd 

yaşayış yerləri yaranmışdır. 

Qədim tarixi hadisələrin 

şahidləri kimi kəndlərimizin adlarında, sakinlərinin həyat 

tərzində, adətlərində, mətbəxində bizə indiyə qədər gəlib çatmış 

zəngin irs bu gün də ən dəyərli milli dəyərlərimiz kimi öz 

əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. Müasir Azərbaycan kəndi 

dedikdə təkcə sakinlərinin bir-birini yaxşı tanıdığı bir ərazi vahidi 

deyil, eyni zamanda milli dəyərlərimizin qorunub saxlanıldığı, 

sosial-mədəni həyatımızın bütün çalarlarına sahib, iqtisadi 

inkişafda şəhərdən heç də geri qalmayan bir yaşayış yeri başa 

düşülür. 

  Kənddə yaşayanlar, yaxud şəhərdə yaşayıb bir ayağı 

kənddə olanlar kəndin qayğıları ilə yaxşı tanışdırlar. Kəndə qonaq 

kimi gələnlərdən fərqli olaraq, onlar bu yerlərdə ―iş saatı‖nın 

səhər saat 6-dan başlayıb göz-gözü görməyənə qədər davam 
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etdiyini, torpağa atılan hər toxumun, əkilən hər fidanın bəhrəsinin 

hansı zəhmətlərlə başa gəldiyini, erkən yağan qarın, qəfil dolu və 

leysanın, quraq keçən yayın, gecikən yazın yaratdığı çətinlikləri 

yaxşı bilirlər. Bütün ömürlərini kəndə, onun inkişafına həsr etmiş 

bu insanlara görə isə çəkilən zəhmətin sonunda əldə olunan torpaq 

ətirli nemətlərin dadını şəhərdəki dost və qohumlarla 

bölüşməkdən gözəl heç nə yoxdur. Çünki bu kəndli, sadəcə, 

təsərrüfatçı deyil, həm də təmənnasız neçə-neçə peşə sahibləri 

yetişdirmiş müəllim, 24 saat həmkəndlilərinin təcili yardımına 

hazır olan həkim, təqaüdünü min bir fərəhlə toplayıb 

universitetlərə qəbul imtahanlarında ölkə birincisi olmuş nəvəsinə 

cib xərcliyi verən baba, əlli illik cehizlərini ən dəyərli xatirəsi 

kimi qoruyub saxlayan nənə, Vətənin müdafiəsinə həmişə hazır 

olan gənclərdir. Başqa sözlə, kənd sakini onun üçün doğulduğu 

torpaqdan dəyərli nəyinsə ola biləcəyini düşünmək belə istəmir. 

Şəhərlə kəndin həyat səviyyəsindəki fərqlərin get-gedə yox 

olduğu bir dövrdə yaşayan kənd əhalisi onların qismətinə düşmüş 

hər şeyin təbiisini, safını dadaraq bunu sanki birdəfəlik 

mənimsəmişdir. 

  Yaman günün ömrü az olar!.. Bir gün atamın Naxçıvan 

şəhərindən xeyli aralı bir kənddə yaşayan köhnə dostuna baş 

çəkdim. Çoxdan görüşmürdük. Həyətdəki bal arılarına baxmağa 

hazırlaşırdı. ―Nə var, nə yox, bugünkü güzəranınız necədir?‖ deyə 

soruşdum. O, əvvəlcə sanki bütün ümidlərin tükəndiyi, hər şeyin 

qıta çıxdığı blokadanın ilk illərini xatırladı. Amma, çox şükür, 

bax, o nəvəm ötən il universitetə qəbul olunmuşdur. Bir həftə 

sonra da imtahanları başlayacaq. Onun üçün universitetdə 

yaradılmış şərait kimi, bizim özümüzün də bir sıxıntımız yoxdur. 

Nəqliyyat, rabitə öz qaydasında işləyir. Kənddə əhaliyə elə şərait 

yaradılmışdır ki, bəzən kənddə, ya şəhərdə yaşadığımızı 

unuduruq. Təqribən 50-60 il bundan öncə kəndimizə bir 

avtomobil gələndə hamını heyrət bürüyürdü. İndi, maşallah, hər 

həyətdə bir avtomobil var. Özü də çoxu xarici maşınlardır. 10-cu 

sinifdə oxuyan nəvəm o gün çağırıb ki, baba, gəl gör, kimi 

görürsən? Bilirsən də, yaxşı oxuduğuna görə ona kompyuter 

hədiyyə ediblər. O da, nə bilim nəsə qoşub, bir də baxıram ki, 
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qonşumuzun Bakıya köçmüş oğlu kompyuterdən mənə baxır. Ay 

qızım, bu nədir? Baba, internet dövründəyik, deyir. Tələsmədən 

xeyli söhbət elədik. Dedi, darıxıram, kəndə qayıdacağam. 

 Yadımdadır, o vaxt rəhmətlik atası onu yola salmağa 

maşın da tapa bilmirdi. İndi dediyinə görə, güzəranı pis deyil, 

amma yurd çəkir adamı, xüsusən yaşlandıqca. O vaxtdan 15-20 il 

keçir. İndi gələcək evlərinə hava limanından evlərinə qədər 

gördüyünə inanarmı? Bu kəndə bir neçə il qabaq geniş yol çəkilib, 

kənarları da yamyaşıl. Kənd mərkəzində təzətəzə binalar: məktəb, 

kənd və xidmət mərkəzləri, həkim ambulatoriyası tikilib. Bir 

sözlə, insanların rahat yaşayışı üçün hər cür şərait yaradılıb. Bu 

sözləri ona deyəndə fikri dəyişildi. Dedi ki, oraya gəlməyimi 

tezləşdirəcəyəm, gələn həftə kənddəyəm. Düzdür, həyətləri ot-alaf 

içindədir, amma fasiləsiz qazı, suyu, elektriki var. Bunların 

hamısını dövlətimiz ondan xəbərsiz yaradıb. Qonşu kimi də bizə 

düşən o olar ki, maşını verərəm böyük nəvəmə, gedib, onları 

qarşılayar. 

  Donub qalmışdım. Bax, buna deyərəm ləzzətli kənd 

həyatı. Adı kənddir, şəhərdən nə fərqi oldu ki? Amma, hər halda, 

təmiz havası, suyu, bir də torpağa bağlı belə bacarıqlı insanları 

var. 

  Allah onların təpərini artıq, dövlətimizi daha da qüdrətli 

eləsin. 

“Şərq qapısı”,  25  may  2012-ci  il  
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/3150-kaend-infrastrukturu-

sosial-inkishaf-vae-muasir-haeyat-taerzi.html  
 

 

Ekoturizm: təbiətə sevgi, mənalı istirahət 
Təbiətlə canlı ünsiyyətdə olub onun gözəlliklərindən zövq 

almaq hər yaşdan olan insanların mühüm həyati tələbatlarından 

biridir. Təbiəti sevməyi, canlı və cansız aləmi qorumağı, ondan 

sırf humanitar məqsədlərlə istifadəni özündə ehtiva edən ekoloji 

tərbiyə isə insanda hələ uşaq yaşlarından başlayıb, cəmiyyətin 

bütün inkişaf mərhələlərində müxtəlif institutlar və fəaliyyət 

növləri ilə yetkinləşdirilməyə çalışılır. Ekoturizmin bir sıra 

növləri vasitəsilə məktəbyaşlı uşaqlarda təbiəti qorumağa 

yönəlmiş vərdişlərin aşılanması dünya təcrübəsində geniş 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/3150-kaend-infrastrukturu-sosial-inkishaf-vae-muasir-haeyat-taerzi.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/3150-kaend-infrastrukturu-sosial-inkishaf-vae-muasir-haeyat-taerzi.html
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yayılmışdır və bir sıra cəhətlərinə görə daha səmərəli hesab 

olunur.  

Bir çoxları yayın bu gözəl çağında məzuniyyət günlərini, 

həftəsonu asudə vaxtlarını harada keçirməyi düşünəndə, şübhəsiz, 

ilk olaraq yaşıllıq içində, səs-küydən uzaq bir guşə yada düşür. 

İnsan yaranışından bəri həmişə təbiətdəki gözəlliyin, saflığın 

cazibədarlığına qapılmış, sivilizasiyalı inkişaf boyu bu saflığın 

qorunmasına çalışmışdır. Çünki hər bir insan gec, ya tez başa 

düşür ki, onun özü də bu təbiətin bir parçasıdır. 

Mədəni inkişafın elə tələbləri vardır ki, bu zaman insanlar 

öz həyat şəraitinin rahatlığı naminə təbii ehtiyatlardan istifadə 

etməyə məcburdurlar. 

Bu, nə qədər qaçılmaz 

olsa da, müəyyən mə-

qamda insan təbiətlə 

dostluğunu da möh-

kəmləndirmək məqsə-

dilə yeni yollar axtarır, 

ona dağıdıcı deyil, 

qurucu kimi yanaş-

mağa çalışır. Dərin 

humanitar missiya daşıyan turizmin onun təbiətlə birbaşa 

ünsiyyətini həyata keçirən ekoturizm növünün əsas məqsədi 

təbiəti insanlara sevdirməklə onların asudə vaxtlarını təşkil etmək, 

təbii zənginliklərdən elmi dünyagörüşün genişləndirilməsi, fiziki 

sağlamlıq, rekreasiya və mənəvi zənginliyin artırılması üçün 

istifadə olunmasıdır.  

Təbiətə doğma münasibət insanın humanitar tərbiyəsində 

mühüm bölmə olub, onun bütün həyatı boyu davam edən qurucu 

fəaliyyətinin nəticəsi deməkdir. Təbiətin amansız fəlakətlərinə tuş 

gəlməmək, yaşıllığı, içməli su mənbələrini, gözəl landşaftı 

qorumaq üçün təşkil olunmuş ekoloji tərbiyə mərkəzlərinin 

fəaliyyətinin əsas məqsədi ailədən başlayan yurd-torpaq 

sevgisinin ətraf mühitin qorunması kimi qlobal problemlər 

səviyyəsinə qabardılmasından ibarətdir. Təhsildə seçilərək öz 

gələcəyini başqalarının firavan həyatı üçün də faydalı yöndə 
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qurmağı düşünən gənc-yeniyetmələr ekoloji mədəniyyətə sahib 

olmağı, ətraf mühitə məsuliyyətli yanaşmağı daha tez qavrayır, 

bəzi hallarda isə hətta buna laqeyd olan yaşlı insanlara nümunə 

olurlar. Ona görə də dövlətimiz ekoloji tərbiyə və təcrübəçilik 

mərkəzlərinin fəaliyyətinə böyük diqqət göstərir. Bu, gənc nəsildə 

erkən yaşlarından təbiətə humanist münasibətin formalaşması 

baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Uşaq və yeniyetmələrin 

asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, əməli bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnməsi, onların mənəvi və intellektual inkişafı, potensial 

yaradıcılıq istedadlarının aşkara çıxarılması, elmi-tədqiqat 

qabiliyyətlərinin formalaşdırılması ekoloji tərbiyə mərkəzlərinin 

əsas vəzifəsi kimi qarşıya qoyulub. Ekoloji tərbiyə və təcrübəçilik 

mərkəzlərinin başlıca fəaliyyəti məktəblilərin asudə vaxtlarının 

səmərəli keçməsi üçün ekoloji dərnəklər təşkil etməkdən, onlara 

təbiətsevərlik, təbii sərvətlərə qayğı və vətənpərvərlik ruhunda 

tərbiyə aşılamaqdan, ekskursiya və ekspedisiyaların təşkili kimi 

tədbirlər həyata keçirməkdən ibarətdir.  

Bununla yanaşı, ekoturizm müasir dövrdə insanların 

mənən zənginləşməsinin və ətraf mühiti dərk etməsinin elə 

yollarını təklif edir ki, bunun vasitəsilə hər yaşdan olan insanların 

fəal istirahətdə iştirakını, onlara təbiətin sevdirilməsini, həmçinin 

turizm sənayesinin də inkişafını təmin etmək mümkündür. Çünki 

ekoturizm özünün kənd turizmi, baxımlı yerlərə təşkil olunan 

yürüşlər, flora və fauna aləmini öyrənmə, təbiət hadisələrini 

müşahidə etmək kimi onlarla yarım növləri ilə hər bir iştirakçı 

turist qarşısında onlarla yeniliklərin kəşf olunması şəraiti yaradır. 

Ekoturist təbii gözəlliklərlə üz-üzə qalanda qorunub saxlanılmış 

bu zənginliklərin əsl dəyərini sanki yenidən kəşf edir. Ərazidəki 

qeyri-adi təbiət nümunələrinə xarici turistlərin göstərdiyi maraq 

və yaxşı təşkil olunmuş ekoturizm turları zamanı göstərilən 

xidmətlərdən əldə olunan gəlirlər yerli əhaliyə sanki buraların 

hansı dəyərdə olduğunu xəbər verir. Məsələn, beşminillik 

Naxçıvanın qürur simvolu İlandağ ətrafındakı kəndin yerli sakini 

hər səhər evinin pəncərəsindən bu möhtəşəm təbiət abidəsinə 

baxaraq yalnız oradan gələn təmiz havanı ciyərlərinə çəkməklə 

kifayətlənirsə, dünyanın o başından bu dağı görmək üçün gələn 
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turistləri görəndə onun üçün indiyə qədər adi görünən bu 

möcüzənin, əslində, dünyanın ən qiymətli sərvətlərindən biri 

olduğuna inanır. Deməli, ekoturizm gəlirli biznes sahəsi olmaqla 

yanaşı, eyni zamanda təbii gözəlliklərin qeyri-adi cazibəsinin başa 

düşülməsi, onların qorunub saxlanılmasının da ən yaxşı 

yollarından biridir. 

Əgər biz indi bu məsələnin vacibliyini görür və 

qiymətləndirməyi bacarırıqsa, onda gələcəkdə övladlarımızın 

təbiət qoynuna balta ilə deyil, fotoaparatla gedəcəklərinə əmin ola 

bilərik. 

 “Şərq qapısı”,  5  iyul  2012-ci  il  

Elm və iqtisadiyyat: inkiĢafa verilən dəstək 
Hər bir dövlətin müstəqil inkişafının əsasında ölkədə 

mövcud olan təbii-istehsal resurslar və onlardan istifadəni 

müəyyən-ləşdirən ictimai münasibətlərlə bərabər, insan amili 

kimi mühüm şərtlər dayanır. Cəmiyyət inkişaf etdikcə elmi-texniki 

tərəqqinin tələblərinə cavab verən, rasional qərarlarla səriştəli 

idarəetmə bacarığı göstərən yetkin milli kadrlar ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından olub, elmi əsaslar 

zəminində ölkə iqtisadiyyatının gələcəyinə zəmanət verən 

proqnozlarla çıxış edirlər.  

İqtisadi inkişafda elmin dəstəyini şəksiz hamı qəbul edir. 

Bu hələ iqtisadiyyat 

elmində yaranan ilk 

nəzəri mülahizələrin 

öz praktiki rolunu 

tapdığı dövrlərdən 

başlanır. Tarix boyu 

bazar qanunauyğun-

luqlarının, iqtisadi 

fəaliyyət subyektlə-

rinin davranışlarının 

öyrənilməsi zaman keçdikcə sistematik hala gələrək müasir 

iqtisadiyyat elminin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. Artıq bu 

gün hər bir dövlətdə iqtisadi inkişaf üçün ən zəruri olan siyasi 
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sabitlik olduğu halda, iqtisadçılar dünya bazarının mövcud 

vəziyyətinə də əsaslanmaqla ölkəsinin on illərə çatan müddət 

üçün inkişaf proqnozunu verə bilirlər. İqtisadiyyatın gedəcəyi 

yolun əvvəlcədən bilinməsi, istehlak bazarının tələbatlarının 

müəyyənləşdirilməsi, ölkənin mövcud və potensial istehsal 

imkanlarının üzə çıxarılması, resurslardan maksimum səmərəli və 

rasionallıqla istifadə olunması, alternativ iqtisadi imkanların 

araşdırılması kimi bir çox istiqamətdə aparılan elmi tədqiqatların 

nəticələri bazar iqtisadiyyatı şəraitində, demək olar ki, hamını 

maraqlandırır. Başda dövlət olmaqla, cəmiyyətdəki bütün iqtisadi 

fəaliyyət subyektləri mülk sahibləri, sahibkarlar, yerli və xarici 

investorlar, istehsalçı, vasitəçi, əmanətçi, borc alan, borc verən, 

sığortaçılar və hətta evdar qadınlar da ―sabah nə olacağını‖ daim 

düşünür, bunun üçün mümkün olduqca uzaqgörən və real 

proqnozlara ehtiyac duyurlar. Bu isə yalnız ölkənin bütün iqtisadi 

potensialına və sosial inkişaf prioritetlərinə dərindən bələd olan, 

eyni zamanda dünyadakı proseslərdən baş çıxara bilən milli 

kadrların arasıkəsilməz araşdırmaları, elmi təhlil, analiz və 

təkliflərinin yekunlaşdırılması ilə mümkündür. 

Bazarı bəzən kortəbii mexanizm kimi özü-özünü 

tənzimləyən bir sistem də adlandırırlar. İqtisadi fəallıq, 

təşəbbüskarlıq və iqtisadi fürsətlərin reallaşdırılması baxımından 

bazar iqtisadiyyatının üstünlükləri tarix boyu özünü sübut 

etmişdir. Amma bazarın görünməyən elə tərəfləri vardır ki, onlar 

unudulduqda gizlicə artıb-çoxalan xəstəlik kimi bir anda üzə çıxıb 

bütün cəmiyyəti, hətta dünyanı sarsıdan iqtisadi böhranlara və 

sosial partlayışa gətirib çıxarır. Dövlətin iqtisadiyyata fəal 

müdaxiləsini şərtləndirən tənzimləmə tədbirləri də burada özünü 

göstərir. Başqa sözlə, çökməkdə olan bir iqtisadi sistemin xilas 

edilməsində isə inkişaf edən sistemin tənzimlənməsi ən yaxşı, ən 

doğru yoldur. Necə deyərlər, iqtisadiyyata işlər yaxşı gedəndə 

nəzarət edilməlidir! 

Bütün bunlar isə ölkədə bütün dövlət institutlarının birgə 

koordinasiyalı və məqsədyönlü fəaliyyəti ilə mümkündür. Məqsəd 

ölkə əhalisinin həyat səviyyəsinin artan dinamikasını təmin 

etməklə bərabər, mövcud istehsal-iqtisadi imkanların səfərbərlik 



 

 

  

68 

imkanlarını nəzarətdə saxlamaq, həyata keçirilən sosial siyasət 

mexanizmləri ilə sosial qruplar arasında mənafe münasibətlərini 

tarazlamaqdır. Buna uzunmüddətli nail olunduqda cəmiyyət 

üzvləri, necə deyərlər, öz sosial sifarişlərinin arxasınca gedərək 

mədəni inkişaf naminə hər cür fədakarlıqdan çəkinmirlər. Bir-

birini tamamlayan inkişaf halqaları arasında elmin rolu isə bu 

inkişafın təsadüfi deyil, möhkəm nəzəriyyə və eyni zamanda 

hərtərəfli praktika sayəsində mümkün olduğunu sübut edən dəqiq 

dövlət proqramları, statistik hesablamalar, iqtisadi təhlillərlə 

görünməkdədir. Deməli, iqtisad elmi və ona yaxın olan sahələr öz 

fəaliyyəti ilə, əslində, xalq təsərrüfatının bütün sahələrinin 

tənzimlənməsində əsas açar rolunu oynayan bir bəşəri 

nailiyyətdir. İqtisad elminin banilərindən birinin sözləri ilə desək: 

―Əslində, bütün insanlar iqtisadiyyatı öyrənirlər‖. 

Ölkəmizin bugünkü iqtisadi inkişaf müstəvisində elmin 

dəstəyini keçən məlum dövrün xronikası və iqtisadçı kadrların 

hazırlanmasına verilən dövlət dəstəyi ilə görmək olar. Bu, təsadüfi 

olmayıb, dövlət, elm və xalq təsərrüfatı üçbucağının 

müvəffəqiyyəti — iqtisadiyyatın uğurlu dövlət tənzimlənməsi ilə 

izah olunur. Doğrudan da, bu gün Azərbaycandan da çox təbii və 

insan ehtiyatlarına malik olan elə ölkələr vardır ki, burada atılmış 

düzgün olmayan addımlar indi hər sahədə özünü kəskin şəkildə 

göstərməkdədir. Təcrübə göstərir ki, hətta ən az, minimum 

ehtiyatlar olduqda da, dəqiq elmi nəticələrə əsaslanan rasionallıq, 

səmərəlilik və səriştəli idarəetmə olduqda uzunmüddətli sabit 

inkişafa nail olmaq mümkündür. Bu isə, şübhəsiz, milli mənafeyi 

özünün mənafeyindən üstün tutan, yüksək iqtisadi biliklərə malik 

olmaqla yanaşı, bazar şəraitində işləməyi bacaran, geniş 

dünyagörüşlü, dünyada gedən proseslərdən və texnologiyadan 

yaxşı baş çıxara bilən, təşkilatçılıq bacarığı olan, adamlarla 

işləməyi bacaran milli kadrlarla mümkündür. 

Dövlətin iqtisadi siyasətinə cavab verə bilən belə yeni 

təfəkkürlü milli kadrların hazırlanması ölkəmizin, o cümlədən 

muxtar respublikamızın ali məktəblərində qarşıya qoyulmuş 

mühüm vəzifədir. İndi Naxçıvan Dövlət Universiteti və Naxçıvan 

Özəl Universitetində hazırlanan iqtisadçı kadrlar bu gün təkcə 
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regionumuzda deyil, ölkəmizin digər regionlarında da 

müvəffəqiyyətlə öz universitetlərini təmsil edir, mühüm dövlət 

vəzifələrində, özəl şirkətlərdə bacarıqlarını ortaya qoyurlar. 

Ölkəmizin hər yerində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında iqtisadiyyatın çoxşaxəli inkişaf istiqaməti, son 

məqsədi insan rifahına hesablanmış Dövlət proqramlarının icrası 

sənaye, kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə, turizm, ticarət 

və sair kimi çoxlu sahələrdə kadr tələbatı yaratmışdır Ölkəmizin 

müasir inkişafının dinamikası isə yeni kadrların yetişdirilməsi 

sahəsində ali məktəblərimiz və buradakı elmipotensial qarşısında 

yeni vəzifələr qoyur. 

“Şərq qapısı”,  11  iyul  2012-ci il 

 

Kənd turizmi: sərfəli istirahətin sakit guĢəsi 
Yay fəslinin tam ortasında uşaqların tətilinin şirin 

çağında şəhərdən bir xeyli uzaqda, yaşıllıqlar içərisində havası, 

suyu sərin bir kənd. İlin on iki ayı bu kəndin ortasından axan iti 

dağ çayının dupduru 

suyundan içib boy atmış 

cəviz, alma, badam, tut, 

ərik bağları, bir tərəfdə 

hər çiçəkdən bir şirə 

çəkən arıların pətəkləri, 

o biri yanda da 

yamaclardakı yemişan 

kollarının kölgəsində ət 

tutan əmlik quzular. 

Amma bu kənddəki sakit 

həyatın ləzzətini sizə 

məzuniyyətini ailəlikcə keçirmək üçün şəhərdən buraya yenicə 

gəlmiş gənc müəllim daha yaxşı danışar. Dostunun məsləhəti ilə 

istirahət üçün bu dəfə xaricə deyil, Naxçıvanın dağ kəndlərinin 

birinə getməsindən o, çox məmnundur: kənd turizmi haqqında 

əvvəllər də qəzetdən oxumuşdu...  

Kənddə istirahəti hamı sevir. İlin on bir ayını şəhərdə 

daimi işlə məşğul olub dincəlməyə macal tapmayan işgüzar 
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insanları hələ demirəm. Di gəl ki, məzuniyyət dövrü başladısa, 

digər bir problem də özünü göstərir. İstirahət üçün yer seçmək! 

Düzdür, bir çoxları maddi imkanlarına və arzusuna görə 

ölkəmizin, eləcə də dünyanın bir çox istirahət yerlərində 

əvvəlcədən yer ayırtdırıb arxayınca öz vaxtını gözləyir. Amma bu 

işdə tədbirli olmayanlar, elə bizim o müəllim dostumuz kimi, heç 

də ruhdan düşməsinlər. Sizi təbiiiqlim xüsusiyyətlərinə, istirahət 

üçün tələb olunan zəruri şərtlərinə və təşkilati məsələlərinə görə 

heç də uzaq xaricə səyahətlərdən geri qalmayan bir turizm növü 

gözləyir: kənd turizmi. Qapının ağzında sadə, rahat, ucuz və 

keyfiyyətli xidmətlər toplusu.  

Kənd turizmi, adından da göründüyü kimi, təbiəti, 

insanlarının həyat tərzi, məişəti və məşğuliyyəti şəhərdən xeyli 

dərəcədə fərqlənən kənd ərazilərində təşkil olunan fəal istirahət 

növüdür. Ekoturizmin bir yarımnövü olmaqla, kənd turizmi 

zamanı turistlərə çox geniş reseptli istirahət, əyləncə, gəzinti, milli 

mətbəx və hətta təsərrüfat fəaliyyəti ilə bilavasitə məşğul olmaq 

kimi pullu xidmətlər təklif edilir. Kənd turizminə meyil edənlər 

şəhər əhalisi olduğundan onların belə xidmətlərə qarşı səxavətli 

olması da artıq dünya təcrübəsində sübuta yetirilmişdir. Bu turizm 

növünün təşkili üçün çox ciddi turoperator fəaliyyətinə və vaxt 

bölgüsünə ehtiyac yoxdur. Yəni turistlər otel kimi 

məskunlaşdıqları evin bağçasındakı kottecdə və ya kənd evinin 

onlar üçün ayrılmış bölümündə bütün yayı da qala bilərlər. Bu 

müddətdə bizim şəhərdən gəlmiş müəllim dostumuz kəndlinin öz 

təsərrüfatından səhər-səhər bişirilmiş isti lavaşı, təzə sağılmış 

südün qaymağını, yenicə süzülmüş ətirli beçə balını, həyətin aşıb-

daşan mer-meyvəsini böyük qonaqpərvərliklə və ucuz qiymətlərlə 

alacaqdır. Kəndlinin universitetin turizm ixtisasında oxuyan oğlu 

da bu tətil günlərində kəndətrafı gəzməli yerləri, buz bulaqları və 

şəlalələri şəhərli qonaqlara göstərib onlara təbiəti sevdirəcək, 

bələdçilik xidmətindən aldığı pulları da toplayıb sentyabrda təzə 

kompyuterlə dərsə gedəcək. Turistlər atla gəzinti istəsələr, onlar 

üçün yaxşı bir ağ atı da var kəndli qardaşın. Birdən işdir, gələn 

qonaqlar dağın o biri tərəfindəki gölə baxmaq istəsələr, deyə sual 

etsəniz, bu da sizə qonşunun təzə aldığı ―Jeep‖ model maşını. O, 
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sizi hara istəsəniz, aparmağa hazırdır. Bu qədər başqarışıqlıqdan 

turistlərin yadına alışveriş, məişət xidmətləri düşərsə, keçən il inşa 

olunmuş yeni xidmət mərkəzi təkcə yerli sakinlərin deyil, həm də 

bura gələcək qonaqların tələbatlarının ödənilməsinə hesablanıb. 

Bir sözlə, evindən təkcə fərdi əşyalarını götürüb kəndə istirahət 

üçün gedən turist öz yaşadığı şəhərin səsküyündən, gur maşın və 

insan axınından başqa burada hər şeyi tapır. Şəhərlə kəndin həyat 

səviyyəsi arasındakı fərqin aradan qaldırılmasına yönəldilmiş 

dövlət siyasəti nəticəsində kəndlərimiz qazlaşdırılıb, 

telefonlaşdırılıb, daimi elektrik eneq'isi ilə təmin olunub. Kənd 

yaşayış məntəqələrinin yolları yenidən qurulub, mobil rabitədən 

istifadəyə şərait yaradılıb, internetə çıxış təmin olunub. Hə, 

deyəsən, indi bildim, nəyə görə dünyanın inkişaf etmiş 

ölkələrində insanlar şəhərləri iş-biznes mərkəzi, kəndləri isə 

yaşayış yeri kimi qəbul edirlər? 

Kənd turizmi sadə görünsə də, özünün bir sıra cəhətlərinə 

görə turizmin çox mühüm iqtisadi və sosial-humanitar 

funksiyalarına malikdir. Kəndliyə öz evində iş, istehsal etdiyi 

məhsulları yerindəcə realizə etmək imkanları yaratmasından 

başqa, o eyni zamanda şəhərlə kənd arasında gəlir hamarlaşdırma 

vəzifəsini daşıyır. Kənd turizmi inkişaf etdikcə kəndliyə nisbətən 

daha çox qazanc imkanları olan şəhərlinin xərcləri kəndlinin 

gəlirlərinə çevrilir ki, bu da dövlətin regional inkişafa verdiyi 

diqqətlə birbaşa üst-üstə düşür. Kəndin həyat tərzini yerində 

görmək isə şəhərli üçün rekreasiyadan başqa, daha çox milli 

dəyərlərimizin əks olunduğu adət-ənənələrlə də tanışlıq imkanları 

yaradır. Bütün Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasındakı onlarla belə kənd turistləri həm rekreasiya, 

həm də tanışlıq baxımından çox cəlbedicidir. 

Kəndə turist getmək kimi, kənd turizmini təşkil etmək də 

çox çətin deyil. Kənd turizminə çəkilmiş çox da olmayan xərclər 

cəmisi bir neçə mövsümə qayıdaraq kəndlini ağır düşür. Kəndin 

həyat tərzini yerində görmək isə şəhərli üçün rekreasiyadan başqa, 

daha çox milli dəyərlərimizin əks olunduğu adət-ənənələrlə də 

tanışlıq imkanları yaradır. Bütün Azərbaycanda, o cümlədən 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı onlarla belə kənd turistləri 

həm rekreasiya, həm də tanışlıq baxımından çox cəlbedicidir. 

Kəndə turist getmək kimi, kənd turizmini təşkil etmək də 

çox çətin deyil. Kənd turizminə çəkilmiş çox da olmayan xərclər 

cəmisi bir neçə mövsümə qayıdaraq kəndlini ağır  

... Müəllim dostum sərin havada alma ağacının altında 

rahat döşəkçənin üstündə oturub pürrəngi çay içə-içə ev sahibi ilə 

şahmat oynayırdı. Birdən yadına nəsə düşdü, telefonunu götürüb 

o biri dostuna zəng vurdu: ―yerin məlum... ―Kəndlinin isə üzü 

gülürdü. O, artıq yaxşı bilirdi ki, turizmdə dost-tanış məsləhəti ən 

yaxşı reklamdır.  

“Şərq qapısı”,  17  iyul  2012-ci il  

 

Küküdağın Səfərbəy səngəri 
Vətənimizin hər guşəsinin öz tarixi zənginliyi və bənzərsiz 

gözəlliyi ilə əvəzsiz bir dəyəri vardır. Hər dərdə dərman olan 

təmiz havası, suyu və şəfalı dərman bitkiləri ilə seçilən, təkrar-

olunmaz landşaft gözəlliyinə və fauna zənginliyinə malik olan 

qədim Azərbaycan torpağı Dərələyəz silsiləsinin cənub yamacları, 

onun Küküdağ zirvəsi ətrafı buranı ilk görənlərin yaddaşında 

bütün ömrü boyu unutmayacağı bir təəssürat yaradır. 

  Xalq arasında hər daşın, hər təpənin bir adı vardır. 

İnsanlar min 

illərlə yaşadığı 

yerlərə onların 

təbii görünüşünə, 

baş vermiş təbii, 

eləcə də tarixi 

hadisələrin motiv-

lərinə və burada 

yaşamış tarixi 

şəxsiyyətlərə görə 

müxtəlif adlar vermişlər. Dərələyəz silsiləsinin dəniz 

səviyyəsindən 3120 metr hündürlükdə ən yüksək zirvəsi olan 

Küküdağın kənd sakinləri arasında bir başqa adı olan Səfərbəy 

səngəri də özünün təbiət gözəllikləri və buradakı tarixi adları ilə 
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xüsusi maraq kəsb edir. Müasir dövrdə ərazinin turizm 

baxımından da əhəmiyyəti nəzərə alınarsa, yüzlərlə dərənin 

qovuşduğu bu yer haqqında bəzi qeydlərimizi oxucularımızla 

bölüşmək istərdik. 

  Kükünün Səfərbəy səngəri və ya digər bir başqa adı ilə 

Dərəboğazı Naxçıvançayın başlandığı bir yerdir. Səngərin 

ortasından başlanan Gurbulaq öz sabit axarı və suyunun həcmi ilə 

seçilir. Adının ―Gurbulaq‖ olması da buradan qaynaqlanır. 

Ətrafdakı yüzlərlə kiçik bulaqlarla birlikdə Kükü kəndinin və 

Şahbuz rayonunun çay boyunca bir neçə kəndinin də suvarma su 

ehtiyacını ödəyən bulaq özü təkcə böyük bir qəsəbəni içməli su ilə 

təmin edəcək həcmdədir. Küküçayın qışda donmaması, yayda da 

qurumaması bu bulağın sabit axını hesabınadır. Dünyagörmüş 

nuranilərin dediyinə görə, Gurbulaq yağıntı bol olan illərdə 

artmadığı kimi, quraqlıq illərində də azalmaz. Yəni əsl təbiət 

möcüzəsidir! 

  Küküdağın ―Səfərbəy səngəri‖ adlandırılmasının da 

özünəməxsus tarixçəsi vardır. Küküdəki məclislərdə ağsaqqalların 

söhbətlərindən və muxtar respublikamızın yer adları ilə bağlı 

tədqiqat aparan alimlərin də fikirlərindən bilirik ki, təqribən, iki 

yüz il əvvəl buralar Naxçıvan xanlarından Səfər bəyin yaylaq yeri 

olubmuş. Küküdağa yaxın məsafədə yerləşən Qanlı gölün XIX 

əsrin sonlarında Kalbalı xan Naxçıvanski tərəfindən tikilmiş bəndi 

də bu dövrə təsadüf edir. İndinin özündə də Qanlı göl obası 

ərazisində bir vaxtlar burada qoyun-quzularını yaylağa çıxarmış 

Naxçıvan kəndlərinin adı ilə səslənən çoxlu yer adları vardır. 

Ancaq sahəcə digərlərindən çox böyük olan, həm də qeyri-adi 

mənzərəsi ilə seçilən bütöv bir ərazinin ―Səfərbəy səngəri‖ 

adlandırılması burada bir çox maraqlı tarixi faktların 

mövcudluğundan xəbər verir. ―Papaq daş‖, ―Qırx bulaq‖, ―Qala 

dibi‖, ―Dibəkli‖, ―Təndirli yer‖ və sair kimi yer adları Küküdağın 

ətəklərində, dəniz səviyyəsindən 2100-2800 metr yüksəklikdə 

insan məskənlərinin izləridir. Burada 1918-ci il hadisələrinə 

şahidlik etmiş yer adları da vardır. O zamanlar, xain ermənilərin 

dağın o biri tərəfindən Kükü kəndinə hücum edib dinc sakinlərin 

evlərini qarət edərək geri qayıtdıqları vaxtda kənd igidlərinin 
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düşmənə layiqli cavab verdikləri yerin adını kənddə hamı tanıyır. 

Tarixdə olduğu kimi, elə indi də nəhəng səngəri xatırladan 

Küküdağ zirvəsini qoruyan əsgərlərimiz öz mövqelərində 

düşmənin ürəyinə xof salırlar. 

 Hazırda Səfərbəy səngəri və onun cənnətməkan 

ətəklərinin qaynar dövrüdür. Bir tərəfdə bəslənən qoyunquzu 

sürüləri, şehli dağ çiçəklərindən şirə çəkən arı pətəkləri, o biri 

tərəfdə də buz bulaqlar başında qonaqları ilə istirahət edən kənd 

əhli, dərman bitkiləri toplayan həvəskarlar. Dərman bitkiləri 

demişkən, bu ərazi şəfalı otların növ zənginliyinə görə təkcə 

Qafqazda deyil, həm də Avropada məşhurdur. Ərazinin ekoloji 

cəhətdən olduqca təmiz olması belə təbii sərvətlərin qiymətini 

qat-qat artırır. Ona görə də təzə və qurudulmuş Kükü pencərlərini 

təkcə Naxçıvanda deyil, ölkəmizin digər yerlərində də yaxşı 

tanıyırlar. Əsasən, bağçılıq və heyvandarlıqla məşğul olunan 

Kükü kəndində əhalinin təsərrüfat imkanlarının genişlənməsi və 

maddi-rifah halının yüksəlməsi, dağ yamaclarında əvvəllər 

olmayan yeni yolların çəkilməsi kənd sakinlərini bu ərazilərin hər 

qarışından səmərəli istifadə etməyə səsləyir. Gələcəkdə burada 

yaradılacaq yayqış turizm infrastrukturu buranı muxtar 

respublikamıza gələn yerli və xarici turistlərin sevimli istirahət-

rekreasiya məkanına çevirəcəkdir. Muxtar respublika rəhbərinin 

diqqəti və qayğısı ilə Şahbuz-Batabat istiqamətində başlanmış 

yolların əsaslı yenidən qurulması işləri bu gələcəyin lap yaxında 

olduğunu xəbər verir. Bizim üzərimizə düşən vəzifə isə tarixi və 

coğrafi yer adlarımızı yad təsirlərdən qorumaq, onları bu yerlərin 

qonaqlarına da öz tarixi-milli adı ilə tanıtmaqdır. Yoxsa, sabah 

gec olar. 

“Şərq qapısı”,  29  avqust  2012-ci il 

Ekomədəniyyət və ekotəmiz layihələr 
Təbiətlə ahəng içində yaşayıb onun sərvətlərindən istifadə 

edə bilmək üçün, ilk növbədə, onun bu səxavətinə diqqətlə 

yanaşılmalı, heç nəyin tükənməz olmadığını yaxşı dərk etməliyik. 

İnsanın artan tələbatlarına hələlik səbirlə yanaşan təbiətə qarşı 

göstərilən hər həssas davranışın, həyata keçirilən hər ekotəmiz 
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layihənin təkcə bu gün yox, yüz illər keçəndən sonrakı faydasını 

düşünən, onu öz işində, gündəlik həyatında tətbiq edə bilən hər 

insanın qazandığı savab yerlə göy qədərdir.  

Dünyaya sıx inteqrasiya olunan cəmiyyətimiz hazırda 

inkişafın elə bir mərhələsindədir ki, yaranan müəyyən 

problemlərin həllini tək bir qurumun 

üzərinə yükləmək ədalətsizlik 

olardı. Çünki cəmiyyət inkişaf edib 

insanların fəaliyyət dairəsi geniş-

ləndikcə sosial, humanitar, milli və 

ekoloji dəyərlərin kütləvi surətdə 

qorunması zərurəti də ön plana 

çıxmaqdadır. Öz növbəsində, 

qloballaşmanın yaratdığı güclü in-

formasiya axını da hər bir fəal 

cəmiyyət üzvünə ətrafında olub-

bitənlərə biganə qalmağa haqq 

qazandırmır. Bu baxımdan, zamanın 

tələbi kimi çoxşaxəli bir mövzuya 

ekoloji davranış mədəniyyəti və 

ekotəmiz layihələrə könüllü müna-

sibət məsələlərinə yanaşmağı da bir 

sosial məsuliyyət yükü kimi qiymətləndiririk. 

Ekotəmiz layihələr, ekoloji təmiz davranışlara çağırışlar 

günümüzdə bütün səviyyələrdə səsləndirilən bir mövzudur. İndi 

məktəbəqədər yaşdakı uşaqdan tutmuş parlament üzvünə qədər 

bütün insanlar öz gündəlik həyatında təbiətlə nəzakətli rəftarın nə 

qədər sevindirici olduğunu dərk edir. Ən yüksək səviyyələrdə 

dövlət başçılarının görüşlərindəki siyasət, iqtisadiyyat və 

mədəniyyət mövzuları arasında ekologiya məsələləri həmişə öz 

xüsusi çəkisini qoruyur. Adamların rahat yaşaması, təmiz 

havadan, sudan və ərzaq məhsullarından istifadə edə bilməsi, 

arxayın tanımadığı uzaq yerlərə turizm səfərlərinə gedə bilməsi 

üçün hər kəsin həyatın hər anında, planetin istənilən yerində 

ekoloji mədəniyyət göstərməsi tələb olunur. Ekomədəniyyət təkcə 

istehsal, xüsusən də təbii sərvətlərin istifadə olunması ilə təşkil 
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edilən istehsal prosesi zamanı tələb olunmur. Bu, elə bir 

anlayışdır ki, həmişə insan onu istənilən kommersiya 

maraqlarından üstün tutmalı, öz gündəlik həyatında, şəxsi 

istehlakında müəyyən məhdudlaşdırmalardan çəkinməməlidir. 

Çünki istənilən halda bu, insanların qazandığı sağlam həyat 

deməkdir. İnsanlarda ekoloji davranışları stimullaşdırmaq üçün 

təkcə iqtisadi mexanizmlər kifayət etmir. Qeyd olunduğu kimi, 

kommersiya maraqları çox vaxt belə ali məqsədləri arxa plana ata 

bilir. Ancaq elə tələbatlarımız vardır ki, bunların düzgün 

tənzimlənməsi ilə hamının yaşıl layihələrə öz töhfəsini verməsini 

təmin etmək mümkündür. Dünyada olduğu kimi, alternativ və 

bərpaolunan enerji layihələrinə hökumətimiz səviyyəsində verilən 

dəstəklə bərabər, istehsal prosesində və məişətdə enerjiyə, suya 

qənaətli, az tullantılı cihaz və avadanlıqların istifadə olunması da 

bu baxımdan müasir bir mədəni tələbata çevrilməlidir. Müasir 

cəmiyyət üzvü başa düşməlidir ki, o, təbiətə və yaşıllıqlara verilən 

diqqət qədər imkanı daxilində və mövcud təbii şəraitdən istifadə 

edə bildikdə təbiətə zərər vuran işlərdən çəkinməli, tükənən enerji 

mənbələrini alternativ mənbələrlə əvəz etməlidir. Bununla yanaşı, 

inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi, enerjiyə qənaətli işıqlandırma 

sistemlərinin kütləvi tətbiqi, daha az elektrik və su sərf edən 

məişət əşyalarından, günün pik saatlarında daha çox ictimai 

nəqliyyatdan istifadə olunması nəticəsində əldə edilən iqtisadi, 

sosial və ekoloji səmərə heç də irimiqyaslı alternativ enerji 

layihələrinin ictimai faydasından az deyildir. Bunlara nail 

olunması isə düşünüldüyü kimi asan deyildir. Kifayət qədər 

maddi imkanlı insanların yaşadığı inkişaf etmiş Avropa, Asiya və 

Amerika ölkələrindən fərqli olaraq, karbohidrogen enerji 

ehtiyatlarının bol və ekoloji davranış vərdişləri hələ zəif olduğu 

ölkələrdə insanlar sanki təbiətlə yarışa girərək onu hamıdan qabaq 

tükətməyə çalışırlar. Halbuki Yer kürəsində həyat sanların 

yaşadığı inkişaf etmiş Avropa, Asiya və Amerika ölkələrindən 

fərqli olaraq, karbohidrogen enerji ehtiyatlarının bol və ekoloji 

davranış vərdişləri hələ zəif olduğu ölkələrdə insanlar sanki 

təbiətlə yarışa girərək onu hamıdan qabaq tükətməyə çalışırlar. 

Halbuki Yer kürəsində həyat mənbələri kimi tanıdığımız bütün 
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təbii ehtiyatlar milyonlarla il əvvəl canlılar üçün necə qiymətli 

olubsa, bizdən milyonlarla il sonra da onlar elə dəyərli olacaqlar. 

“Şərq qapısı”, 11  sentyabr  2012-ci il  

 

Suyu qorumaq insan həyatını qorumaqdır 
  Canlı həyatın sirləri haqqında söhbətlərə qulaq asanda, 

şübhəsiz, su ilə bağlı fikirlər daha çox diqqəti cəlb edir. 

Çoxlarına sadə, adi görünən su, əslində, bütün canlı aləmin 

sirlərini özündə saxlayır. Yer kürə-

sində nə qədər çox olsa da, su çox qıt 

nemətdir, onun dəyəri, bəzən, sadəcə, 

sağ qalmaq üçün zəruri olanda üzə 

çıxır. Su haqqında müasir dövrdə 

aparılan mühüm elmi araşdırmalara 

görə, su çox güclü yaddaşa malik, ona 

qarşı atılan hər bir addımı 

“unutmayan” bir canlıdır. Sən demə, 

təbiətdəki kataklizmlər, təbii fəla-

kətlərin bir çoxu suyun “qisası”, ona 

qarşı edilmişlərin yüz illər keçəndən 

sonra mizan-tərəzisidir.  
  Bunlar bir az məcazi görünsə də, suyun Yer kürəsindəki 

bütün canlıların həyatı üçün əhəmiyyəti haqqında orta məktəb 

əlaçısı da həvəslə danışa bilər. Tarixən insan öz məqsədyönlü 

fəaliyyəti ərzində həmişə sudan səmərəli istifadə etmək qayğısına 

qalmışdır. Təmiz, içməli su müxtəlif dövrlərdə mühüm bölgü 

problemi olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə də su 

problemi öz aktuallığını qorumaqdadır. Bir sıra ekspertlər 

yaşadığımız yüzilliyin keçən əsrdəki kimi artıq ―neft əsri‖ deyil, 

məhz ―su əsri‖ olacağını indidən söyləyirlər.  

 Su ilə bağlı problemlərin əsasında onun planetdə qeyri-

bərabər paylanması dayanır. Bir tərəfdə milyard kubmetrlərlə şirin 

su dənizlərə və okeanlara axdığı halda, digər bir tərəfdə yüz 

milyonlarla insan və digər canlılar aylarla təmiz suya möhtac 

olub, ya uzaq məsafələrə köç edir, ya da məhv olurlar. Hər il 
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quraqlıq üzündən minlərlə hektar yaşıllıq quruyur, münbit sahələr 

səhralara çevrilir. 

 Amma canlıların ən ağıllısı insan özünün suya olan 

tələbatını tarazlı şəkildə ödəyə bilmək üçün Yaradanın ona verdiyi 

ən böyük silahını ağlını işə salır. İnsan öz elminin gücü ilə suyu 

şirinləşdirir, yüzlərlə kilometrdən su kəmərləri çəkir, artezian 

quyuları qazır, suya qənaətli maşın və mexanizmlər, suvarma 

üsulları icad edir. Bütün bunlar isə yaşayış şəraitini 

yaxşılaşdırmaq, istehsal və kənd təsərrüfatı sahələrini su ilə 

lazımınca təmin etmək istəyindən irəli gəlir. Deməli, su təminatı 

da insanların həyatı üçün lazım olan digər tələbatların təmin 

olunması məqsədilə cəmiyyətdəki ən böyük sosial institutun 

dövlətin mühüm vəzifələrindən biridir. 

 Suyun təbii dövranı, su ehtiyatlarının qeyri-bərabər 

paylanması problemi bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə və 

muxtar respublikamızda da vardır. Su ehtiyatlarımızdan səmərəli 

istifadə olunması, onun içmə, məişət və təsərrüfat məqsədilə 

istifadə edilməsi baxımından dövlət tərəfindən məqsədyönlü işlər 

görülür. Son dövrlərdə əhalinin içməli su təminatını 

yaxşılaşdırmaq məqsədilə mütərəqqi texnologiya əsasında yeni su 

anbarlarının tikintisi, su kəmərlərinin çəkilişi, çirkli suyun 

təmizlənməsi işləri həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatında tətbiq 

edilən damcı üsulu ilə suvarma sistemi, məişətdə istifadə olunan 

bir sıra müasir avadanlıqlar da suya qənaətdə mühüm rol oynayır.  

  Qısası, su haqda, cəmiyyətimizdə suya verilən önəm 

haqda çox yazmaq olar. Ancaq bu sirli, axar nemətin bəzən necə 

gəldi istifadəsini gördükdə təəssüflənirik. Görəsən, bir sıra 

binalarımızın həyətindəki qırıq borulardan, zirzəmilərdəki ağzı 

açıq çənlərdən baxımsızlıqdan, diqqətsizlikdən boş yerə axıb 

gedən dupduru suyun bir başqa yerdə yeni əkilmiş bir ağac, 

susuzluqdan yanıb-qovrulan bir canlı üçün nə qədər həyati önəm 

daşıdığını bilirikmi? Bir də, bu suyun, onu qapımıza qədər 

çəkənlərin nə ―günahı‖ var ki, bu qədər zəhmətlə başa gələn hazır 

neməti laqeydcəsinə çirkaba qarışdırırıq. Axı su həyat, gözəllik, 

yaşıllıq, təmizlik, paklıq üçündür. Elə isə gəlin ona yaxşılıq edək. 

“Şərq qapısı”,  14  sentyabr  2012-ci  il  
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Etnik turizm gücümüzə güc qatır 
Müasir dövrdə turizmin cəmiyyətin iqtisadi və mədəni 

inkişafındakı rolundan və mədəniyyətlərarası 

dialoqa verdiyi töhfələrdən çox danışılır. İndi 

turizm təkcə bir xidmət sahəsindən əlavə, 

mühüm bir sosial-iqtisadi inkişaf 

göstəricisinə çevrilmişdir. Hər il dünyada 

təqribən 1 milyard səyahətçini əhatə edən və 

1 trilyon ABŞ dolları gəlirlərlə bütöv bir 

sənaye halına gələn turizmin ayrı-ayrı 

ölkələrdə özünəməxsus inkişafı mövcud 

ehtiyatların istifadəsi ilə mümkün olmuşdur. 

Bu baxımdan, ilin müəyyən günlərində 

yaranan mövsümi turizm tələbinin düzgün 

qiymətləndirilməsi ilə göstərilən pullu turizm 

servisləri iqtisadiyyatın digər sahələrində də 

canlanma yaradaraq, ümumi sürətləndirici 

effeklini orlaya qoyur.  

Turizmin növləri çoxdur. Bir 

çoxlarına da yaxşı tanış olan ekoturizm, 

tanışlıq, dini ziyarət, idman, işgüzar turizm 

növlərindən başqa, çoxlu miqdarda 

―bilinməyən‖ səyahət növləri də vardır ki, 

bunlardan düzgün istifadə edildikdə iqtisadi 

gəlir və ölkənin tanıdılması baxımından 

böyük səmərə əldə oluna bilər. Region üçün 

hansı turizm növünün daha sərfəli 

olduğundan danışarkən, bilməliyik ki, bunun 

əsasında da regiona məxsus nadir turizm 

ehtiyatları və onların qiymətləndirilə 

bilinməsi üçün lazımi infrastruktur şəraiti 

durur. Bu baxımdan, ilin müəyyən tarixi 

günlərində, əsasən, etnik turistlərdən ibarət 

qrupların səfərlərinin təşkil olunduğu ərəfə 

turizminin perspektivləri həm muxtar 

respublikamız, həm də ölkəmiz üçün çox 
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əhəmiyyətlidir. 

Xalqımızın tarixi müəyyən hadisələr, böyük şəxsiyyətlərin 

həyatı ilə əlamətdar olan çoxlu günlərlə zəngindir. Belə günlər isə 

heç vaxt qonaqlarsız keçmir. Bir çoxları onlara əziz olan belə 

günlərdə min kilometrlərlə uzaqlarda da olsa, öz işlərini təxirə 

salıb doğma torpaqlara baş çəkməyə, onları keçmişə qaytaracaq 

həmin günlərin hisslərinə qovuşmağa tələsirlər. Turizm və 

qonaqpərvərlik sənayesinin də işini canlandıran belə səfərlərə 

peşəkarcasına hazırlaşmaq, regiona səfər edən etnik turistlərə və 

digər xalqların nümayəndələrinə nümunəvi xidmətlər göstərməklə 

turizm sektorundan yaxşı gəlirlər əldə etmək mümkündür. 

Naxçıvan il boyu qonaqlı bir diyardır. İndi elə naxçıvanlı 

tapılmaz ki, onun qapısını heç olmasa ildə azı bir dəfə ölkəmizin 

digər yerlərindən gələn qohumu, dost-tanışı, tələbə və ya əsgər 

yoldaşı döyməsin. Naxçıvanın zəngin təbiiiqlim ehtiyatları, 

müqəddəs ziyarətgahları, görkəmli şəxsiyyətlərin adı ilə bağlı 

məkanları, tranzit imkanları, milli mətbəxi hər il on minlərlə 

turisti bu qədim yurda cəlb edir. Bu torpağa bir gələn bir də 

gəlmək istəyir. Bunu ömründə nə zamansa Naxçıvanda səfərdə 

olmuş, buranın saf gözəlliklərini bir də görməyi arzulayan 

insanların təəssüratları da deyir: qədim tarix, təmiz hava, su, 

zəngin milli mətbəx, həssas qonaqpərvərlik və hamının rahatlığını 

təmin edən sosial infrastruktur. Bir sözlə, Şərqlə Qərbin 

qovşağında hər bir turistin tapa biləcəyi nə desən! 

Dünyada elə turizm ehtiyatları vardır ki, onları bəzən 

gözlə görmək çətindir. Bizim də səyahət etməyə imkan verən bir 

çox bayram və digər əlamətdar günlərimiz vardır ki, bu zaman 

həmvətənlərimiz dünyanın harasında olursaolsun, vaxt tapıb öz 

dədə-baba torpağına, doğmalarına baş çəkməyi əsl fürsət bilirlər. 

Unutmaq olmaz ki, Novruz bayramında, Ramazan və Qurban 

bayramı günlərində, habelə Yeni il və Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik Günündə regionumuza səfər edən on minlərlə 

həmvətənlərimiz təkcə onları gözləyən doğmalarının deyil, həm 

də bütün Naxçıvanın qonaqlarıdır. Təkcə Azərbaycan xalqının 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyəti ilə sıx bağlı 

olan və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə 
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tarixdə baş vermiş hadisələrin öz tarixi yerində Naxçıvanda qeyd 

olunması dünyada yaşayan 50 milyonluq azərbaycanlılardan 

ibarət çoxlu sayda etnik turistlərin regiona axını deməkdir. 

Xaricdə ölkəmizi təmsil edən azərbaycanlıların belə səfərlərindən 

gözlənilən iqtisadi gəlirlərdən əlavə, digər ən mühüm qazanc isə 

milli diaspora üzvlərinin daha da yaxınlaşması, onların bir-birini 

tanıyıb bütövləşməsidir. Naxçıvana gələn turistlərə təklif olunan 

xidmətlər zərfi və əldə olunmuş təcrübə yaxın gələcəkdə region 

üçün unikal olan belə turların təşkilində uğur qazanıla biləcəyini 

proqnoz etməyə əsas verir. 

Bir sıra xüsusiyyətlərinə görə turizm yeni dünyanın yeddi 

möcüzəsindən biri sayılır. O, mədəniyyətlərarası dialoqun bir 

vasitəsi, xalqlararası sülhün elçisi, təbiətə qayğının mühüm 

göstəricilərindən biri hesab olunur. Etnik turizm kimi turizmin 

müxtəlif növlərinin belə geniş funksiyalarından lazımınca istifadə 

edərək onların gücündən qazanmaq isə bu gün bizə hər yöndən 

zəruri olan ehtiyacdır. 

“Şərq qapısı”,  26  dekabr  2012-ci  il  
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/195-etnik-turizm-

zhudzumuzae-zhudz-zhat-r  
 

 

Turizm marĢrutlarımız 
Hörmətli oxucular, “Yurdumuzu tanıyaq və tanıdaq” 

rubrikasında təqdim olunacaq silsilə yazılarla Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının, əslində, çoxlarımızın yaxşı tanıdığı, ancaq bəzi 

məqamlarda onları lazımınca təqdim və təbliğ etməkdə çətinlik 

çəkdiyimiz zəngin turizm ehtiyatları ilə sizi tanış edəcəyik. Turizm 

ehtiyatlarımızın rəngarəngliyi, onlardan məqsədli istifadə, bu 

sahədə müxtəlif informasiya resurslarının yaradılması və 

tanıdılması məsələlərinə baxış əsas məqsədlərimizdəndir. Bu 

yazımızda turizm marşrutları haqqında ilk təsəvvürləri 

oxucularımızla bölüşəcəyik. 

Təzəcə səyahətdən qayıtmış səfəri haqqında soruşduqda o, 

keçdiyi marşrut boyunca gördüyü maraqlı hər şey haqqında 

danışmağa çalışır. Dünyanı gəzib-dolaşan turistlər uzaq səfərlərə 

çıxdıqda müəyyən turizm marşrutu üzrə hərəkət edərək həm onlar 

üçün rahat olan xidmətlərdən istifadə edir, həm də marşrutun 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/195-etnik-turizm-zhudzumuzae-zhudz-zhat-r
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/195-etnik-turizm-zhudzumuzae-zhudz-zhat-r
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keçdiyi regionun iqtisadiyyatına gəlirlər qazandırırlar. Turizm 

marşrutlarının tərtib olunması, onların əsasında turların təşkili 

turizmin inkişafının əsas 

şərtlərindəndir. Məhz 

belə olduqda turizm on-

dan gözlənilən bütün ef-

fektləri verəcəkdir. 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikası turizm 

ehtiyatları ilə zəngindir. 

Onu da qeyd edək ki, 

hələ də bəziləri ―biz 

turistlərə nə göstərə 

bilərik?‖ deyə sual verir-

lər. Halbuki turizmi, in-

sanın turizmdən ödənən rekreasiya tələbatını düzgün 

qiymətləndirə bilən hər bir şəxs üçün nəinki Naxçıvanda, 

dünyanın istənilən yerində bir-birindən fərqli, bənzərsiz turizm 

ehtiyatları tapmaq, onları turizm marşrutu üzərində təklif olunan 

xidmətlər zərfində səyahətsevərlərə təklif etmək mümkündür. 

Bunun üçün isə çox dərin deyil, normal səviyyəli yaradıcı insan 

təfəkkürü kifayətdir ki, təbiətin və tarixin hazır nemətləri əsasında 

tur marşrut hazırlayıb ölkəni tanıdasan, çəkdiyin əziyyətin 

müqabilində yaxşı da pul qazanasan. Tarixin, mədəniyyətin, təbii 

gözəlliklərin, milli qonaqpərvərliyin unikal olduğu, infra-

strukturun turistlərin tələbatlarını ödəyə biləcəkdən də üstün 

olduğu bir şəraitdə, deyəsən, çatışmayan bir şey varsa, o da işə 

yaradıcı münasibətdir. 

Əlbəttə ki, yaradıcılıq deyərkən bu mövzuda heç kimdən 

turizm ehtiyatları və ya infrastruktur yaradılması nəzərdə 

tutulmur. Turizm ehtiyatları təbii gücün və cəmiyyətin minillik 

tarixi inkişafının əsasında yaranır. Turizm infrastrukturu isə, öz 

növbəsində, digər sosial infrastruktur şəraiti kimi dövlət 

tərəfindən yaradılır. Yaradıcı adlandırdığımız və işindən nəticə 

gözlədiyimiz insanlar bu rəngarəngliyi hazır turzərf halına sala 

biləcək, onu peşəkarların təqdimatında turistlərə satıb yaxşı gəlir, 
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insandan imic və nüfuz qazana biləcək hər bir şəxs, təşkilat, 

firma, hər bir naxçıvanlı iş adamı ola bilər. Naxçıvanın 

zənginliklərinin əsl cazibədarlığını tapıb üzə çıxaran, bunlara öz 

tələbatları naminə deyil, turistlərin tələbatları baxımından qiymət 

verməyi bacaran varsa, buyursun 5,5 min kvadratkilometrlik bir 

ərazidə bir-birindən maraqlı, insanı heyrətə salan, səyyahların 

təəssüratlarında illərlə yaşaya biləcək bir turizm potensialı sizi 

gözləyir. 

Turizm marşrutları geniş mövzudur. Ona görə də turizm 

marşrutları, onlara qarşı qoyulan ümumi tələblər haqqında 

danışarkən bu sahədə əldə etdiyimiz biliklərlə bərabər, muxtar 

respublikamızın elm adamlarının tövsiyələrinə və dəyərli oxucu 

təkliflərinə də ehtiyac vardır. Muxtar respublikamızın tükənməz 

təbii gözəllikləri, dərin tarixi-mədəni zənginlikləri əsasında 

iqtisadi, coğrafi, tarixi, mədəni tələblərin nəzərə alınması ilə təklif 

edəcəyimiz turizm marşrutlarımızın gələcəkdə də faydalı ola 

biləcəyi qənaətindəyik. 

Naxçıvanda, əsasən, üç istiqamətdə turizm marşrutları 

təşkil etmək mümkündür. Bunlar Naxçıvan-Kəngərli-Şərur-Sədə-

rək, Naxçıvan-Şahbuz-Batabat və Naxçıvan-Culfa-Ordubad isti-

qamətlərində yaradıla bilər. Bu turizm marşrutlarının üzərində 

mövcud olan hər bir cazibə obyektinin də öz rəng çalarlarına görə 

istifadəsi mümkündür. Turun məzmunu, onun istifadə vaxtı, 

bundan istifadə edən turistlərin sosial mənsubiyyəti, yaşı, cinsi, 

ölkə mənşəyi və digər əlamətlərinə görə seçilməsi, bundan əlavə 

yay, qış turizm mövsümünün və ölkəmizdəki əlamətdar günlərin 

nəzərə alınması marşrutları rəngarəng və maraqlı edər. Ona görə 

də ―biz turizmdən nə qazanarıq, yaxud turistlərə maraqlı nə 

təqdim edə bilərik?‖ deyə düşünərkən bircə saatlıq araşdırma 

aparmaq kifayətdir ki, qarşımızda nə qədər böyük potensialın 

olduğu üzə çıxsın. Regionumuza təşrif buyurmuş turistləri öz 

istəyimizə görə hansısa istiqamətə ekskursiyaya aparmaq lazım 

deyil. Məhz əvvəlcədən diqqətlə tərtib olunmuş, bütün 

parametrlərlə özünü doğruldan, iqtisadi cəhətdən səmərəli, 

təhlükəsizliyi zəmanət altına alınmış və turistlərin bu 

istiqamətdəki xidmət obyektlərində həvəslə pul xərcləyə biləcəyi 
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bir turizm marşrutuna dəvət olunması lazımdır. Belə olduqda 

turizmdən gözlədiyimiz iki ən böyük nəticə turizm gəlirləri və 

bölgənin tanıdılması bərabər səviyyədə özünü doğrulda bilər. Bu 

gün kəmiyyət etibarilə həm ölkəmizə, həm də muxtar 

respublikamıza kifayət qədər sayda turist gəldiyi halda, Ümumi 

Daxili Məhsulda turizm gəlirlərimizin xeyli aşağı olmasının 

səbəbi məhz gələn turistlərə turzərf xidmətlərin təklif 

olunmamasıdır. Belə ki, regiona gəlmiş turistlər yalnız 

mehmanxanada qalma xərcini ödədikdən sonra başının çarəsinə 

baxaraq maraqlı yerlərlə tanış olmadan, istədiyi hədiyyəni ala 

bilmədən zəif təəssüratla geri qayıdırlar. 

Turizm marşrutlarının hazırlanması çevik qiymətləndirmə 

və marketinq işləri tələb edir. Turizm marşrutu üzərində yerli 

əhalinin maraqları, milli adət və ənənələr, əsasən, xidmət sahələri 

olmaqla kiçik sahibkarlığın, fərdi təsərrüfatların imkanları nəzərə 

alınmalıdır. Marşrut boyunca turistlərin ala biləcəkləri 

informasiyanın etibarlı və inandırıcı olması isə bu sahənin 

peşəkarlarının turizm bələdçilərinin üzərinə düşür. Bu insanlar öz 

regionunu hamıdan yaxşı tanıyaraq, onun hər bir qeyriadi 

mənzərəsinə əzəmətli qayasına və kiçik bir daşına, sıx meşəsinə 

və tənha bənövşəsinə, qarlı qışına və gül-çiçəkli yazına bir qonaq 

gözü ilə də baxmağı bacarmalıdırlar. 

“Şərq qapısı”,  15  fevral  2013-cü il  
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/567-turizm-

marshrutlar-m-z  
 

 

Naxçıvan-Ordubad turizm marĢrutu 
Turizm marşrutu regiona səyahət edən turistlərin ərazi ilə 

tanış ola bilməsi üçün müəyyən bir istiqamət üzrə əvvəlcədən 

tərtib edilmiş bütöv bir tədbirlərplanıdır. Belə bir marşrut 

regiona turistlərin cəlb olunmasına maraqlı olan firma vəya 

müəssisələr, bunlar olmadığı halda isə turistlərin özləri 

tərəfindən də işlənib hazırlana bilər. Turistlərin səyahət 

güzərgahı bəzən yerli əhalinin istifadə etdiyi yollarla eyni olsa da, 

turizm marşrutu adi sərnişindaşıma marşrutu anlayışından 

tamamilə fərqlənir. Turizmin əsas motiv, tələb və xidmət 

standartları baxımından özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/567-turizm-marshrutlar-m-z
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/567-turizm-marshrutlar-m-z
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Muxtar respublikamızın zəngin turizm ehtiyatları və turistlərin 

müxtəlif istiqamətlərdə hərəkəti üçün yaradılmış mövcud 

imkanlar əsasında təşkil oluna biləcək Naxçıvan-Ordubad turizm 

marşrutu ilə tanışlıq məqsədilə yola çıxdıq. 

Ordubad tarixi Azərbaycan şəhəri olub, Şərqin qədim 

mədəniyyət mərkəzlərindən biri 

kimi tanınmışdır. Naxçıvan şəhə-

rindən təqribən 80 kilometr aralı 

məsafədə yerləşən bu şəhərə və 

ətrafındakı kəndlərə Azərbaycanın 

təbiətinə, tarixinə, mədəniyyətinə və 

milli qonaqpərvərliyinə maraq gös-

tərən xarici turistlər üçün maraqlı 

tur və ekskursiyalar təşkil etmək 

mümkündür. Qeyd etmək lazımdır 

ki, Ordubada turist cəlb olunması 

əvvəlcədən xüsusi xərc tələb edən 

tanıtım tədbirləri də tələb etmir. 

Ordubad Naxçıvanın Batabat və 

müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahı 

kimi hələ yaxın keçmişdən in-

sanların yaddaşında bir turizm 

markası kimi özünə möhkəm yer 

tutmuşdur. Ordubadın yerləşmə mövqeyi, təmiz havası, suyu, 

iqlimi, təbii ehtiyatları, flora və fauna aləmi, yerli əhalinin həyat 

tərzi, adət-ənənələri, məşğuliyyəti, milli mətbəx nümunələri 

Ordubad rayonunun iqtisadi imkanları, sahibkarlığın inkişaf 

səviyyəsi və sosial həyatı ilə birgə sintez olunaraq çoxlu sayda 

maraqlı turlar üçün mövzu ola bilər. Belə turların hazırlanıb 

həyata keçirilməsi, onların tanıdılması və ümumiyyətlə, turizmdən 

gözlənilən gəlirlərin əldə olunması isə bu istiqamətdəki 

marşrutların uzunmüddətliliyindən və onların kommersiya 

uğurundan asılıdır. 

Naxçıvan-Ordubad turizm marşrutunun başlanğıc nöqtəsi 

Naxçıvan şəhəridir. Şəhərdəki otellərdə yerləşmiş turistləri 

əvvəlcədən hazırlanmış plan əsasında lüks avtobus və ya 
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mikroavtobuslarda Ordubada səyahətə apararkən əvvəlcə onlara 

muxtar respublika haqqında ilk təəssüratları yaradan məlumatlar 

verilməlidir. Bu zaman turistlərə bildirilməlidir ki, Ordubada 

avtomobil və ya mikroavtobusla normal sürətlə təqribən bir saata 

çatmaq mümkün olsa da, yol boyu Naxçıvanın görməli yerləri, 

landşaft gözəllikləri ilə tanış olmaq onların iki saatdan artıq 

vaxtını ala bilər. Yol boyu onların istifadə edə biləcəkləri 

dayanacaqlar və çay fasiləsi imkanları haqqında da məlumat 

vermək bu turmarşrut üzrə ixtisaslaşmış bələdçinin əsas 

vəzifələrindən biridir. Ordubad şəhərində turistlərin 

yerləşdirilməsi üçün, hələlik, münasib otelin olmamasına görə bu 

marşrut boyunca səfərə çıxan turistlərin həmin gün Naxçıvan 

şəhərinə qayıtmasını şərtləndirir ki, bu da səfərin əvvəlində 

turistlərin diqqətinə çatdırılmalıdır. 

Naxçıvan-Ordubad turizm marşrutu üzrə ilk tanışlıq elə 

Naxçıvan şəhərinin çıxışından başlanır. Naxçıvan Beynəlxalq 

Hava Limanına yaxın ərazidən yeni inşa olunmuş rahat Naxçıvan-

Culfa magistral yolu ilə Naxçıvan şəhərindən Şərqə doğru 

getdikcə Zəngəzur silsiləsinin fonunda turistlərin çoxdan bəri 

görmək istədikləri Haçadağın əzəməti turistlərdə dərin təəssürat 

yaradacaq ilk elementlərdəndir. Qeyd etmək lazımdır ki, yaxşı 

turizm mütəxəssisi elə buradaca turistlərin diqqətini özünə 

cəmləşdirməyi, bütün ekskursantları onu dinləməyə ―məcbur 

etməyi‖ bacarmalıdır. Belə bir qayda var ki, nəqliyyat 

vasitəsindəki turistlər bələdçilərinə qulaq asmaq əvəzinə, öz 

söhbətlərinə başlasalar, bu səyahət elə başladığı kimi də başa 

çatacaq. Ona görə də turizm dili ilə desək, səyahətə çıxmış 

turistlərin qulağı bələdçidə, gözü getdiyi yolda, diqqəti 

kamerasında olmalı, onlara daha çox foto və videotəsvirlər ala 

bilmələri üçün imkanlar yaradılmalıdır. 

Naxçıvandan müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahı 

istiqamətinə gedən yolu keçərək irəlilədikcə turistlər bu məşhur 

ziyarətgah və Haçadağ haqqında maraqlı məlumatlar ala, habelə 

Culfa şəhərinə yaxınlaşdıqca Araz çayı mənzərəsini seyr edə 

bilərlər. Darıdağ arsenli mineral su mənbəyinə yaxınlaşdıqca 

turistlərə Naxçıvanın mineral su mənbələri haqqında maraqlı 
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məlumatların çatdırılması məqsədəuyğundur. Beləliklə, Araz 

çayının sol sahili boyunca ekzotik landşaft görüntüsünü seyr edən 

turistlərin gözü qarşısında Ordubad şəhərini şimal və şimal-şərq 

tərəfdən əhatə edən sərt sıldırımlı dağların mənzərəsi açılır: 

Naxçıvan-Ordubad turizm marşrutundakı əsas təyinat nöqtəsi 

Ordubad şəhərinə xoş gəlmisiniz! 

Ordubada daxil olarkən turistlərin marağını cəlb edən ilk 

gözəllik ―Bəlkə‖ dağının və ―Bərəkə‖ qayasının panoramasıdır. 

Şəhərin mərkəzinə doğru irəlilədikcə burada müasirliyin və tarixi 

gözəlliyin sehrinə qapılmamaq mümkün deyil. Doğrudan da, 

Ordubad qeyri-adi bir şəhərdir. Şəhərin yerləşdiyi ərazinin 

landşaft quruluşu elədir ki, burada istənilən nöqtədə dayandıqda 

hansısa bir mənzərəni seyr etmək mümkündür. Tarixi binalar, 

muzeylər, məşhur adamların adı ilə bağlı yerlər, nəhəng Ordubad 

çinarları, qədim meydanlar bütün bunlar şəhərlə tanışlıq üçün 

geniş mövzu verən turizm ehtiyatlarımızdır. Şəhərlə ümumi 

tanışlıq proqramından sonra ekskursiyamıza çayxanaların birində 

fasilə vermək mümkündür. Qeyd edək ki, belə bir fasilə saatını da 

məzmunlu edə bilmək üçün əlimizdə kifayət qədər resurs vardır. 

Turistlərin məşhur Ordubad limonu, yerli mürəbbələrin geniş 

çeşidi ilə tanış ola bilməsi üçün bundan yaxşı fürsət ola bilməz. 

Doğrudan da, Ordubadda dəmlənmiş samovar çayının ayrı ləzzəti 

var. 

Ordubad öz iqliminə görə ilin bütün fəsillərində gözəldir. 

Ancaq şəhərin yaşıllıq içindəki mənzərəsi xüsusilə cəlbedicidir. 

Ona görə də Ordubada gətirdiyimiz qrupdakı turistlərin sayı çox 

olduqda çay fasiləsindən sonra onları istəklərinə görə bir neçə 

kiçik qruplara da bölmək olar. Şəhəri müstəqil gəzibdolaşmaq, 

tarixi meydanlara baş çəkmək istəyənlər, yaxud da ətirli çaydan 

hələ də doymayanlar varsa, buyursunlar. Görüş yeri saat yarımdan 

sonra Ordubad şəhərinin ―Qoşa çinar‖, ―Şoraçeşmə‖, ―Limon‖ və 

ya ―Mənzərə‖ kafelərinin birində olacaq. Burada turistlərə günorta 

yeməyi üçün ləziz Azərbaycan mətbəxindən təamlar sifariş 

verilmişdir. 

...Ləzzətli nahardan sonra Ordubada təşrif buyurmuş 

turistlərin yorğunluğu çıxmış, restoran sahibinin isə keffi 
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kökəlmişdir. Ölkəmizi tanıtmaq kimi turizmdən gəlir əldə etmək 

də əsas məqsədlərimizdən biridir. Pul qazanmaq üçün isə 

keyfiyyətli xidmət əsas şərtdir. Ordubadlı iş adamları bunu yaxşı 

bilirlər. Əgər turistlərimizi də düzgün seçə bilmişiksə, yəni onlar 

varlı ölkənin və gəlirli təbəqənin nümayəndələridirsə, onda rayon 

iqtisadiyyatına da yaxşı töhfə verəcəklər. Ona görə də günortadan 

sonra, yəni ətraf kəndlərdən müxtəlif məqsədlərlə şəhərə gəlmiş 

yerli camaat seyrəldikdən sonra turistlər üçün şəhərdəki 

hədiyyəlik əl işləri satılan mağazalara, adı dillərdə olan Ordubad 

quru meyvələri dolu bazara və digər ticarət obyektlərinə baş 

çəkməyin əsl vaxtıdır. Axşam saatlarına, Naxçıvan şəhərinə 

qayıdana qədər qoy turistlərimiz sərbəst gəzib-dolaşsın, bol-bol 

alış-veriş etsinlər. 

Turizmin inkişafının əsas məsələlərindən biri turizm 

ehtiyatları və infrastruktur şəraiti əsasında resept hazırlanmasıdır. 

Regionumuzda bunların hər ikisi mövcud olduğu halda, konkret 

turmarşrut hazırlayıb, onun qiymətini hesablayıb turistlərə 

satmaq, yəni təşkilati turizmin yaradılması isə, nədənsə, hələ də 

müşkülə dönüb. Halbuki yuxarıda təsvir etdiyimiz kiçik resepti 

daha da zənginləşdirib təkcə Ordubad şəhərinə deyil, eləcə də 

başlanğıcı bu rayonun mərkəzi olmaqla son təyinat nöqtəsi Gənzə, 

Pəzməri, Gəmiqaya, Nürgüt, Məzrə istiqamətləri üzrə əlavə beş 

marşrut da işləyib hazırlamaq mümkündür. Ordubadda keçir-

diyimiz yarım gün və rayon Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin 

əməkdaşları ilə apardığımız söhbət bizə bu qənaətə gəlməyə 

imkan verdi. 

“Şərq qapısı”,  29  mart  2013-cü  il  
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/902-nakhdzh-van-

ordubad-turizm-marshrutu  
 

 

 

Naxçıvan-ġahbuz turizm marĢrutu 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəngarəng turizm 

ehtyatiarı əsasında turizm marşrutları hazırlamaq məqsədilə 

silsilə yazılar təqdim edirik. Növbəti səfərimiz Şahbuz rayonu 

istiqamətinədir. Naxçıvanda özünün təbii iqlim şəraiti, landşaft 

gözəllikləri və canlı təbiəti ilə təkcə muxtar respublikamızın deyil, 

həm də ölkəmizin ən füsunka rguşələrindən hesab olunan 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/902-nakhdzh-van-ordubad-turizm-marshrutu
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/902-nakhdzh-van-ordubad-turizm-marshrutu
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Şahbuzun yaxın gələcəkdə həm yay, həm də qış turizmi 

həvəskarlarının sevimli istirahət və əyləncə yeri olacağı 

gözlənilir.  

Şahbuza qonaq dəvət edəndə adamların təsəvvüründə ilk 

olaraq təbiət gözəli Batabat canlanır. Bu marşrutun təsvirinə də 

Batabatla başlamaqla işimizin uğur qazanacağına inanırıq. 

Əvvəlki yazılarımızda da 

qeyd etdiymiz kimi, Batabat 

Naxçıvanın Ordubad və mü-

qəddəs Əshabi-Kəhf ziya-

rətgahı kimi hələ onilliklər 

əvvəl insanların təsəv-

vüründə yer tutaraq, bir növ, 

turizm markası halına 

gəlmişdir. Batabat, onun 

müasir turizm imkanları 

haqqında müasir dövrün 

imkanlarına görə az yazsaq 

da, bir vaxtlar bu yerlərin 

gözəllikləri dillər əzbəri 

nəğmələrin nəqəratı olmuş-

dur. Bununla yanaşı, yeni 

işə başlayan turizm 

təşkilatçısı, savadlı turizm mütəxəssisi Şahbuza gələn qonaqlarına 

təqdimat sıxıntısı çəkmədən onları dərhal Batabata aparmağa 

tələsməməli, bu marşrut üzərində onlarla digər görməli yerlərin 

ardıcıllıq metodologiyasını yaxşı mənimsəməlidir. Dünya turizm 

praktikasında tətbiq olunan belə tövsiyələrin nəzərə alınması bu 

marşrutun da daha sevilən və qazanc gətirən olmasına imkan 

verəcəkdir. Necə deyərlər, marşrutun ən maraqlı nöqtəsi onun 

finalı olmalıdır. 

Şahbuz şəhəri Naxçıvan şəhərindən cəmi 30 kilometr aralı 

məsafədə yerləşir. Ona görə də muxtar respublikamızın 

paytaxtından Şahbuz istiqamətdə hərəkət edən turistlərə səyahətin 

müddəti və məqsədi haqqında qısa giriş verdikdən dərhal sonra 

rayonun görməli yerləri, təbii-landşaft gözəllikləri haqqında ilkin 
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məlumatların çatdırılmasına başlamaq mümkündür. Şahbuza 

turistləri daşıyan lüks avtobus və ya mikroavtobus dağlara doğru 

yaxınlaşdıqca gözlər önündə Dərələyəz və Zəngəzur silsiləsinin 

ecazkarlığı canlanır. Dağətəyi və dağlıq ərazilərdə havanın həmişə 

təmiz və mülayim olması ilin bütün fəsillərində buraya səfər edən 

turistlərdə gözəl təəssürat yaradacaq ilk amillərdəndir: sən demə, 

cənnət elə Naxçıvandaymış! 

Şahbuz-Batabat marşrutu üzərində yeni salınmış rahat və 

geniş yolla irəliləyərək Heydər Əliyev Su Anbarına yaxınlaşdıqca 

qarşımızda qeyri-adi mənzərə açılır. Xüsusən yazın bu aylarında 

hər tərəfi yaşıllıqlarla örtülmüş bu insan əli möcüzəsi dağların 

qoynunda süslənmiş bir gözəl kimi onun seyrindən doymayanlara 

gəl-gəl deyir. Bəli, bu ərazinin turizm potensialı çox böyükdür. 

Belə ki, Naxçıvan şəhərindən çox da uzaqda olmaması, yayda 

havanın nisbətən mülayim və təmizliyi yaxın gələcəkdə burada 

həftəsonu turizminin inkişaf edəcəyindən xəbər verir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, artıq bir neçə ildir, su anbarının ətrafı yazın 

ortalarından tutmuş payızın sonlarınadək xeyli qələbəlik olur. 

Xüsusən həftə sonları burada onlarla avtomobil, mikroavtobus 

saymaq olar. Adamlar ailəvi çay içib dincəlməklə, balıq tutmaqla 

asudə vaxtlarını keçirirlər. Son dövrdə burada yaradılmış çimərlik 

şəraiti və muxtar respublikamızda su hövzələrinin təmizliyinə 

göstərilən diqqət çimərlik həvəskarlarının ürəyincədir. Gələcəkdə 

su anbarının ətrafında təşkil olunacaq müasir infrastruktur, 

nəqliyyat, ticarət, iaşə və digər xidmətlər burada keçirilən asudə 

vaxtın daha mənalı təşkilinə şərait yaradacaq və xarici turistləri də 

buraya cəlb etməyə kömək edəcəkdir. Turizmdən valyuta gəlirləri 

əldə etmək üçün bütün bunlar zəruri şərtlərdir. Su anbarının 

suvarma və elektrik enerjisi istehsalı baxımından əhəmiyyətinə 

turizmin də əlavə olunması onun inşasına çəkilmiş xərclərin daha 

tez ödənilməsi, daha çox yeni iş yeri açılması deməkdir. 

Şahbuz şəhərinə çatana qədər turistlərə veriləcək ən 

maraqlı informasiyalardan biri rayonun təbii-mineral zənginlikləri 

haqqında məlumat ola bilər. Xüsusən dünyaca məşhur ―Badamlı‖ 

mineral süfrə suyunun mənşəyi burada, Şahbuz şəhərinə çatmamış 

eyniadlı kəndə gedən yol üzərindədir. Qonaqlarımıza bu 
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istiqamətdə ayrıca bir ekskursiya vədi verərək Şahbuza doğru 

tələsirik. Qarşıda bizi daha görməli, yaddaqalan yerlər, obyektlər, 

maraqlı insanlar, adət-ənənələrlə tanışlıq gözləyir. 

Şahbuz qədim yaşayış məskənidir. Ərazidən tapılmış 

qədim maddi-mədəniyyət nümunələri bölgənin tarixinin 

eramızdan əvvəl III minilliyə qədər qədim olduğundan xəbər 

verir: Küküçay və Ağbulaq kəndində və digər yerlərdə tapılmış 

arxeoloji tapıntılarla tarixçilər belə qənaətə gəlmişlər. Müasir 

dövrdə isə Şahbuz inkişaf edən gözəl bir şəhərdir. Xüsusən 2007-

ci ildən rayon mərkəzi şəhər statusu aldıqdan sonra rayonda 

aparılan quruculuq tədbirləri daha da genişləndirilmişdir. Bunlar 

sırasında turistlərimizi birbaşa maraqlandıran, yəni onlara 

göstərilən xidmətlərin çeşidi və keyfiyyətinə təsir edən 

obyektlərin, istirahət guşələrinin sosial infrastruktur şəraitini 

xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Muxtar respublikamızda aparılan 

geniş quruculuq işləri arasında turizm-istirahət komplekslərinin də 

yaradılması, kəndlərdə aparılan kütləvi abadlıq və yeniləşmə 

tədbirlərindən Şahbuza da pay düşməsi 815 kvadratkilometr 

ərazisi olan bu rayonun da simasını günü-gündən dəyişməkdədir. 

Şahbuzda turizmin müxtəlif istiqamətlərdə inkişaf 

etdirilməsi üçün imkanlar vardır. Şahbuz muxtar respublikamızda 

kənd-yaşıl turizminin inkişafı üçün ən yaxşı təbii şəraitə malik bir 

yerdir. Rayon ərazisindən Naxçıvançayın başlanğıcı olan gursulu 

çaylar il boyu axaraq burada təkcə kənd təsərrüfatının müxtəlif 

sahələrinin inkişafı üçün deyil, eyni zamanda turizmin də inkişafı 

üçün əlverişli imkanlar yaradır. Doğrudan da, su Şahbuzun əsl 

sərvətidir. Burada ―Badamlı‖, ―İşgəsu‖, ―Böyrək suyu‖ kimi 

mineral sularla bərabər, rayonun bütün ərazisindən qaynayıb axan 

büllur kimi bulaq suları da vardır. İlin isti fəsillərində Şahbuza 

gələn qonaqlar şəhərin girəcəyindəki Rüstəm meşəsində və 

Batabat yolu üzərində yeni salınmış İşgəsu istirahət kompleksində 

mənalı vaxt keçirib dincələ bilərlər. Əgər yolunuzu Şahbuzun 

digər kəndlərinə də salmaq üçün şəhərdə qalmaq istəsəniz, 

buradakı kiçik mehmanxananın xidmətlərindən istifadə etmək 

mümkündür. Kəndlərə gəldikdə isə, ilk olaraq, Ağbulaq kəndində 

inşa edilən turizm-istirahət kompleksinin imkanlarından və 
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kəndlərdəki əhaliyə məxsus yaraşıqlı yaşayış evlərindən kirayə 

yolu ilə istifadə etmək olar. Bu istiqamətdəki ərazilərdə isə 

turistlərimiz təbiətlə birbaşa ünsiyyət qurub müxtəlif formada 

istirahətlərini edə bilərlər. Belə ki, Şahbuzun zəngin dərman 

bitkiləri əsasında herbari turizmi, unikal landşaftından istifadə ilə 

fotoovçuluq, Kükü və Keçili kəndlərində dağ yürüşləri, qaya və 

yamac paraşütü, Batabat və Qanlıgöl yaylaqlarında kamp turizmi 

və digər ekoturizm yarımnövlərini turistlərə təklif etmək olar. 

Bunların həyata keçirilməsi üçün turizmin təşkilinin bir nömrəli 

məsələlərindən biri olan kadr məsələsi də gələcəkdə çətinlik 

yaratmayacaqdır. Rayonda artıq xeyli sayda turizm ixtisası üzrə 

Naxçıvan Dövlət Universitetini və eləcə də ölkəmizin digər ali 

təhsil müəssisələrini bitirmiş gənc, xarici dil bilən ixtisaslı kadrlar 

vardır. 

Şahbuza səfər etmiş turistlərdə maraq oyadacaq maraqlı 

təkliflərdən biri rayon ərazisində əhalinin məşğuliyyəti və həyat 

tərzi ilə bağlı unikal elementlər ola bilər. Şahbuz xalqımızın milli 

dəyərlərini özündə əks etdirən maraqlı el adətlərinin, xalq 

sənətkarlığının, aşıq sənətinin, qədim peşələrin davam etdirildiyi 

bir regiondur. Hələ çoxdan bəri sinədəftər ixtiyarların yurd yeri 

kimi tanınmış Şahbuzun həm də el ağsaqqalları, alimlər, şairlər, 

cəsur döyüşçülərin də vətəni olması turistlərimiz tərəfindən 

maraqla qarşılanacaqdır. Qonaqlarımızla növbəti görüş yerimiz 

rayon üzrə növbəti marşrutların birində — Kükü, Batabat, 

Ağbulaq, Badamlı, Nursu və Keçili kəndləri istiqamətlərində 

olacaqdır. 

“Şərq qapısı”,  21  may  2013-cü il  
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/1365-nakhdzh-van-

shahbuz-turizm-marshrutu.html  

  

Turizm marşrutları mövcud turizm ehtiyatları əsasında 

yaradılır. Turizm ehtiyatları isə rekreasiya cazibədarlığı 

baxımından praktik olaraq tükənməzdir. Ancaq inanc və dərketmə 

tələbatı baxımından uzaq səfərlərə yollanmaq tarixən ən qədim 

səyahət növlərindən biri olmuşdur. İnsanlar min illərdən bəri 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/1365-nakhdzh-van-shahbuz-turizm-marshrutu.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/1365-nakhdzh-van-shahbuz-turizm-marshrutu.html
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yaddaşlarında əbədiləşən müqəddəs ziyarətgahlara etdikləri 

səfərlərlə dünyadakı ən savab işlərdən onlara da pay düşdüyünə 

inanmışlar. Naxçıvanın dünyaca tanınmış müqəddəs Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahı marşrutu üzrə hərəkət edən zəvvarların əsl qazancı 

budur. Əgər duaların Allaha çatdığı yerdə, Peyğəmbər ayağının 

toxunduğu torpaqda öz inanclarını daha da dərinləşdirib Uca 

Yaradana bir addım daha yaxın bir yerdən xitab etmək istəyənlər 

varsa, Naxçıvan-Əshabi-Kəhf turizm marşrutu bütün turistlərin 

yolunu gözləyir.  

Naxçıvanın turizm ehtiyatları arasında Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahının öz yeri vardır. Bu, turizm marşrutları qarşısında 

qoyulan ümumi tələblər və onların 

elmi-nəzəri və metodoloji cəhətdən 

əsaslandırılması baxımından Naxçıvan-

Əshabi-Kəhf turizm marşrutuna da öz 

təsirini göstərir. Daş mağarada haqqın 

ədalətinə sığınıb ondan mərhəmət 

gözləyənlər kimi, sonsuzluq qavramını 

da kainatın dərinliklərində deyil, elə 

yaşadığı şəhərin lap yaxınlığındakı 

təbiət möcüzəsində axtaranlar üçün 

qədim Naxçıvanın müqəddəs məkanları, 

onun Əshabi-Kəhf ziyarətgahı hamının 

axtardığı bir yerdir. 

Əshabi-Kəhf ziyarətgahı 

haqqında dini-tarixi mənbələr, elmi 

araşdırmalar kifayət qədərdir və bu 

kiçik yazıda onun haqqında iddialı 

danışmaq çətindir. Buranın dini-ziyarət 

turizmi resursu kimi heç reklama da 

ehtiyacı yoxdur. Əvvəlki yazılarımızda 

da qeyd etdiyimiz kimi, bu müqəddəs məkan Naxçıvanın Batabat 

və Ordubadı ilə birgə hələ çox onillər öncəsindən tanınmış, indiki 

anlayışlarla marklaşaraq Naxçıvanı dünyada tanıdan simvollardan 

birinə çevrilmişdir. Keçmişdəki dəmir rejimin qadağalarına 

baxmayaraq, ƏshabiKəhfə ziyarətlər heç kəsilməmiş, insanlar 
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ürəyinin hökmü ilə paklığına inandığı nə əməl varsa, onu yerinə 

yetirmək inadından dönməmişlər. İndi isə ölkəmiz müstəqildir və 

müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahı da azad ölkənin azad inanc 

sahibi olan insanları ilə bərabər, bütün dünyanın zəvvarlarının və 

muxtar respublikamıza səfər edən qonaqların ziyarətinə tam 

açıqdır. Yəni artıq zaman turizm zamanı, turizmin bütün 

növlərindən pay qazanmaq zamanıdır. 

Naxçıvan-Əshabi-Kəhf turizm marşrutunu işləyib onu 

turist qruplarına təklif etmək çox asan və həm də məsələnin bütün 

tərəfləri nəzərə alınmaqla çox mürəkkəb və məsuliyyətli işdir. 

Söhbət heç də Naxçıvan şəhərindən 21 kilometr aralı məsafədəki 

bir məkana, klassik turizm formulu ilə desək, ―yemək, yataq, 

nəqliyyat və ekskursiya‖ formulu əsasında insanların səfərlərinin 

təşkilindən getmir. Dünyada mövcud olan təcrübə əsasında bu 

ziyarətgaha turzərflərin təşkili dövrün tələbinə çevrilmişdir. Başqa 

sözlə, bugünkü vəzifə ziyarətgah istiqamətində hərəkət edən 

turistlərin motivlərini, xarici turistlərin ölkə mənşəyini, onların 

ziyarətdən başqa əlavə xidmətlərə olan tələbatlarını düzgün 

qiymətləndirmək, Naxçıvanda olduqları müddətdə onların asudə 

vaxtlarını mənalı təşkil etməkdir. Çünki ―Əshabi-Kəhf 

Ziyarətgahı‖ Dini-Mədəni Abidə Kompleksi Naxçıvan şəhərinə 

çox yaxın və oraya gediş-gəliş şəraiti çox rahat olduğundan 

buraya təşkil olunacaq ziyarəti bir neçə saatda da tamamlamaq 

mümkündür. Ancaq söz yox ki, Naxçıvana yüzlərlə və hətta 

minlərlə kilometr yol qət edərək gəlmiş zəvvarların bu diyarda, 

heç olmasa, bir turist həftəsi, yəni 5 gecə 6 gün qalması niyyətləri 

vardır. Bəs onda? 

...Beləliklə, Naxçıvan-ƏshabiKəhf turizm marşrutu üzrə 

hərəkət edən turistlərin ilk qarşılanacağı yer muxtar 

respublikamızın giriş qapılarıdır. Bu istər Naxçıvan Beynəlxalq 

Hava Limanı, istərsə də muxtar respublikanın Sədərək, Şahtaxtı 

və Culfa gömrük-keçid məntəqələrindən biri ola bilər. 

Ümumiyyətlə, əgər təkcə hava yolu seçilərsə, ölkəmizin paytaxtı 

Bakıdan və Gəncə şəhərindən başqa, Naxçıvana bir saatlıq uçuşla 

4-5 ölkədən, iki saatlıq uçuşla isə 20-dən artıq ölkədən zəvvar 

cəlb etmək mümkündür. Bu məntəqələrdə zəvvarların 
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qarşılanması və onların əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş oteldə 

yerləşdirilməsi turun ilk gününün təlaşıdır. Amma bu proses, 

əslində, yaxşı turoperator üçün təlaş deyil, turistlərə muxtar 

respublikamızı tanıtmaq üçün əlverişli bir fürsət zamanıdır. 

Gömrük-keçid məntəqələrində və hava limanındakı sürətli və 

dəqiq xidmət burada işini yerinə yetirən personalın gülərüzlüyü 

ilə həmahəng olduqda turistlər elə buradaca mobil telefonlarından 

yaxınlarına ilk ismarıclarmı göndərəcəklər: ―Kaş ki sən də burada 

olaydın!‖ 

Daha sonra isə oteldə yerləşdirilmiş turistlərə şəhər turu 

təqdim olunmalıdır. Lüks avtobusun pəncərəsindən turistləri 

qısqandıracaq Naxçıvan görüntüləri, Nuh Peyğəmbərin məzarüstü 

abidəsi, Möminə xatın məqbərəsi kimi tarixi zənginliklərimiz 

müasir şəhərsalma və arxitektura ansamblında turun növbəti 

günlərində turistlərimizə təqdim olunacaqdır. Və ilk günün 

sonunda turistlərə milli mətbəximizi tanıtmaq üçün Naxçıvan 

şəhərindəki ―Buzxana‖ tarix-memarlıq abidəsinin yerləşdiyi 

ərazidə sifariş edilmiş milli yeməklər bizi gözləyir. 

Turun ikinci günü zəvvarların proqramında əsas motiv, 

yəni Əshabi-Kəhfə səfər vardır. Qeyd edək ki, bu, turistlərin 

seçiminə görə bir, yaxud ikigünlük bir vaxt apara bilər. Əgər 

qrupda ahıllar və uşaqlar da varsa, onda ilin fəslinə görə səfər 

günortaya qədər, yaxud günortadan sonra yarımgün müddətinə 

planlaşdırılmalıdır. Bu məqamda ƏshabiKəhfə özü müstəqil səfər 

edən insanları və yerli əhalinin də axınını hökmən nəzərə almaq 

lazımdır. Bu ziyarətgahda insanlara lazım olan tələbatlar normal 

səviyyədə ödənilsə də, hər halda, adamların ziyarət əsnasında çox 

qələbəlikdən əziyyət çəkdiyi də nəzərə alınmalıdır. Ortayaşlı 

insanlara isə bütün gün ərzində ziyarətgahda qalıb istəklərinə görə 

ziyarət əməllərini yerinə yetirmələri təklif oluna bilər. 

Naxçıvan-Əshabi-Kəhf turizm marşrutu üzrə üçüncü gün 

sərbəst gündür. Bu qayda bir çox yerdə də belədir. Sərbəst gün 

çərçivəsində zəvvar turistlərimiz Naxçıvanın muzey və 

kitabxanalarına, hədiyyəlik əşya mağazalarına, bazar və 

dükanlarına baş çəkmək, müxtəlif sosialmədəni xidmətlərdən 

istifadə etmək imkanı qazanacaqlar. Qeyd edək ki, ziyarət turları 
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da daxil olmaqla, istənilən turlarda əlavə xidmətlərin göstərildiyi 

sərbəst gün və saatlar turizmin bölgə iqtisadiyyatına gəlir 

qazandırması vaxtıdır. Odur ki, regiondakı bütün sosial xidmət 

obyektləri bu fürsəti yaxşı dəyərləndirib ―dəqiqə ilə işləmək‖ 

şablonundan nəhayət ki, qurtulub, real xidmətlər göstərib gəlir 

qazanmalıdırlar. 

Səyahətin dördüncü günü turistlərimizin artan maraqlarına 

təşkilati qaydada cavab vermək lazımdır. Axı onlar dünən şəhərdə 

çox maraqlı yerlər görmüş, heyrətlənmişlər. Bu gün qrupumuzu 

bir yerə yığıb qısa planlaşdırmadan sonra Naxçıvan şəhərində və 

şəhərdən kənardakı bütün dərketmə məzmunlu obyektlərin sırası 

ilə tanıdılmasına başlayacağıq. Qoy bu proqram Oğlanqala 

divarlarından, Qarabağlar türbəsindən tutmuş Nəiminin məzarüstü 

abidəsinin ziyarətindən keçərək Ordubad şəhərinədək davam 

etsin. Turistlər qeyri-adi tələbatlı olub, bizdən peşəkar xidmətlər 

gözləyən insanlardır. Ona görə də bu proqramın bir, ya iki gün 

çəkəcəyini proqnoz etmək çətindir. Yaxşı olar ki, səyahətin bu 

bölümü digər sosialməzmunlu tədbir və xidmətlərlə birgə bir 

gündən artıq olsun. Buna bizim resurslarımız da var, imkanlarımız 

da, kadrımız da.  

Və nəhayət, səyahətin beşinci günü turistərimizə 

ziyarətlərini yaddaşlarında nöhkəmləndirmək üçün haqqı turfirma 

tərəfindən ödənilən ƏshabiKəhfə ikinci, vida səfəri təşkil olunur. 

Əslində, bütün turistlərimiz bunu gözləyirdilər. Kiminsə üç gün 

əvvəldən hansı mənzərədəsə gözü qalmış, nəsə yaddan çıxmış, 

nəyisəyenidən görmək, ona yenidən toxunmaq, onun qarşısında 

daş kimi donub düşünmək istəyiyaranmışdı. Qoy bu da bizdən 

olsun. Çünki onlarla bərabər, biz də bir daha tarix, təbiət və haqq 

qarşısında düşündük, zənginləşdik. İki gündən sonra isə yeni qrup 

gələcək. Sabah erkəndən turistlərimizi yola salmaq lazımdır. 

Allah ziyarətinizi qəbul etsin! 

“Şərq qapısı”,  24  iyul   2013-cü  il  

 

 

 

 



 

 

  

97 

  

 

İnsanların asudə vaxtının düzgün təşkil olunması onların 

yaradıcı enerjisindən daha səmərəli istifadəyə, məşğul olduğu 

işindən möhkəm yapışmağa 

və həyatdan zövq almağa 

imkan verən ən sınanmış 

vasitələrdəndir. Bu baxım-

dan muxtar respublikamızda 

da regionun zəngin turizm-

rekreasiya ehtiyatlarından 

istifadə olunaraq fəal 

istirahətin təşkili məsələləri 

hazırda dövlətin diqqətində 

olan sahələrdəndir. Regionda 

təşkilati turizmin yaradılması 

və turizmin bir çox növlərinin 

gizli qalmış potensialının üzə çıxarılması istiqamətində atılan 

addımlar bu sahədə ilk bəhrələrini verməyə başlamışdır. 

Naxçıvan-Şahbuz turizm marşrutunun Şahbuz-Ağbulaq qolu üzrə 

səyahətə çıxan turistlər bir anda təbiət gözəllikləri ilə insan əli 

möcüzələrinin vəhdətinin, insan rifahına xidmət edən bütöv bir 

rekreasiya-istirahət kompleksinin cazibəsinə düşürlər. Doğrudan 

da, Şahbuz dağları ilin bütün fəsillərində gözəldir! 

Regionda turistlərə təklif olunan turizm marşrutlarının 

işlənib hazırlanması turizmin təşkilinin əsas problemlərindəndir. 

Onların uğurlu həlli isə, hər şeydən əvvəl, təşkilati turizmin 

inkişafına şərait yaradır ki, bu da turizmdən arzuedilən səviyyədə 

gəlirlər əldə olunmasının ən yaxşı yoludur. Buna görə də muxtar 

respublikamızda turistlərin səyahətlərinin təşkil oluna biləcəyi 

bütün istiqamətlərdə turizm marşrutlarının işlənib hazırlanması, 

onların bütün tələblərə uyğun şəkildə əsaslandırılması qarşıda 

duran vacib məsələlərdəndir. Yaradılacaq marşrutların 

davamlılığı, onların texniki və iqtisadi cəhətdən əsaslandırılması, 

təhlükəsizlik məsələləri bu istiqamətdə görüləcək işlərin ən 

mühümləridir. 
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Şahbuz rayonuna gəlmiş turistlərin fəal istirahətini təşkil 

edə bilmək üçün müxtəlif istiqamətlərdə turlar təşkil etmək 

mümkündür. Rayonun təbii şəraiti, dəniz səviyyəsindən 

hündürlüyü, habelə bitki örtüyü və canlı aləmi ərazinin hər 

kvadratkilometrində müxtəlif məzmunlu istirahət proqramları 

təşkil etməyə imkan verir. Rayon ərazisində aparılmış geniş 

mfrastruktur yenilənməsi işləri yerli əhalinin rahat yaşayışı ilə 

bərabər, buraya gələn turistlərin də mənalı istirahətinə şərait 

yaradır. Ona görə də Şahbuzun girişindən başlayaraq rayonun 

Batabat, Ağbulaq, Kükü, Badamlı, habelə Keçili və Nursu 

istiqamətlərində yay və qış turizmi üçün geniş imkanlar olduğunu 

deyə bilərik. Şahbuz-Ağbulaq istiqamətində isə müxtəlif yaş və 

məşğuliyyət kateqoriyasından olan turistlərimizə bir-birindən 

maraqlı istirahət günləri təşkil etmək olar. 
Qeyd edək ki, Ağbulaq istiqamətində turlar artıq 

başlanmışdır. Bu yaxınlarda istifadəyə verilmiş Ağbulaq İstirahət 

Mərkəzi inkişaf edən bir regionun füsunkar bir dağ kəndində təşkil 

oluna biləcək hər cür xidmətləri özündə əks etdirir. Səhər erkəndən, 

Günəş parlamadan Ağbulağa doğru hərəkət edən turistlər Şahbuz 

şəhərindən çox da uzaqda olmayan, cəmi 20-25 dəqiqəlik rahat bir 

yolun ardından rayonun geniş panoramasını canlandıran bir təbiət 

mənzərəsi ilə üzbəüz qalacaqlar. Xüsusən belə bir səyahət yay 

fəslinə təsadüf edərsə, şəhərdən gəlmiş qonaqları təəccübləndirmək, 

onlarda dərin təəssürat yaratmaq çox da çətin deyildir. Hələ Ağbulaq 

kəndinə çatmamış yol boyu qaynayan kənd həyatı, müxtəlif 

təsərrüfat işləri, dağ yamaclarındakı bal-bərəkət, dişqamaşdıran buz 

bulaqlar və bir də... 

Dağ kəndində böyümüş bir çox insanlar üçün bu, bəlkə də, 

qeyri-adi görünməyə bilər, ancaq Salvartmm bu zirvələrinə 

birnəfəsə çıxandan sonra unudulmaz Məmməd Arazın ―Qıy vuran 

qartallar yox oldu çəndə‖ misrası insanın ürəyində özü baş 

qaldırıb onu dağa döndərir. Avqustun bu qızmarında sübh vaxtı 

dərələrin süsən-sünbülünü şehə bürüyəndən sonra naz-qəmzə ilə 

dağın zirvəsinə doğru çəkilən o həzin çən yatdığı sinədə insana 

gəl-gəl deyir. Bu seyr incəruhlu təbiət sevdalılarını, fotovideo 

həvəskarlarını saatlarca məşğul edər. Belə mənzərə pillə-pillə 

dolanan Ağbulaq yolunda hərəkət edərkən daha da gözəlləşir və 
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buna görə qonaqlarımızla istirahət mərkəzinə çatmamış yolüstü 

bulaq abidələrinin birində fasilə verməyə dəyər. Hər keçən 

dəqiqədə onlarla metr yüksəkliyə qalxan turistlərin bu yüksəkliyə 

uyğunlaşmaları və ―ikinci mərtəbədən‖ gəldikləri yola doyunca 

tamaşa etmələri üçün onlara vaxt verilməlidir. 

 Ağbulaq kəndi və ətrafı çox cazibədardır. Buraya gələn 

turistlər ilk olaraq ərazinin ekoloji cəhətdən çox təmiz olduğunu 

görəcək, heç bir tullantıya rast gəlməyəcəklər. Son illər muxtar 

respublikamızda hətta ən ucqar dağ kəndlərinin təmizliyinə ciddi 

diqqət yetirilməsi hər yerdə özünü göstərməkdədir. Kənd 

yerlərində sənaye tullantılarının, demək olar ki, olmaması, məişət 

tullantılarmm da mərkəzləşdirilmiş qaydada toplanması 

kəndlərimizdə arzuedilən nəticəni yaratmışdır ki, bu da müasir 

kənd turizmi qarşısında qoyulmuş ən mühüm şərtlərdəndir. Təmiz 

olduğu qədər sadə kənd həyatı da buranı seçmiş turistlərin görmək 

istədikləri arasındadır. Ağbulağa qalxarkən yol boyu gözədəyən 

arı pətəkləri turistlərimizin diqqətindən qaçmamalıdır: indi hamı 

ekoloji təmiz qida məhsullarından danışsa da, onu tapmaq asan 

deyil. Necə deyərlər, yerində alıb, daddığın məhsula söz ola 

bilməz. Xülasə, biz hələ bu yerlərin özünəməxsusluğunu 

tamamilə qonaqlara tərif etməmiş təyinat yerimiz Ağbulaq 

İstirahət Mərkəzinə çatırıq. 

  Ağbulaq İstirahət Mərkəzi eyniadlı kəndin kənarında, 

gözəl mənzərəli geniş bir ərazidə yerləşir. Mərkəzə gəlmiş 

turistlər lazımi qeydiyyat və yerləşmə işlərindən sonra 

qısamüddətli dincəlmə keçməlidirlər. Bu, dəniz səviyyəsindən iki 

min metrə qədər hündürlüyü olan belə bir yerə gələn xüsusən 

yaşlı insanlar üçün çox vacibdir. Sərin havanın ideal təmizliyi, 

oksigen bolluğu və yol boyu izlənən yaşıl mənzərələr insanlarda 

günün istənilən saatında şirin yuxu ehtiyacı yaradır. Odur ki, 

günortaya qədər qonaqlarımız onlar üçün ayrılmış lüks otaqlarda 

yolun yorğunluğunu çıxara bilərlər. 

Nahar yeməyindən sonra turistlər Ağbulaqda keçirəcəkləri 

günlərin sayına görə turun proqramı və buradakı şəraitlə tanış 

olacaqlar. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, turistlər yaş qruplarına 

görə dəyişdiyindən uşaq və gənclər üçün təklif olunan proqram 
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yaşlı insanlar üçün təklif olunan proqramdan fərqlənir. Həm də 

belə proqramların müxtəlif məzmunlu olması və tərkibinin tez-tez 

dəyişdirilməsi də müasir turizmin tələbləri arasındadır. Ancaq 

istənilən halda təbiətlə sıx ünsiyyəti əsas tələbatı kimi görən 

insanlarda dolğun təəssürat yaratmaq üçün Ağbulaqda hər cür 

imkanlar vardır. Əldəyməmiş təbiət guşələri, zümzüməli bulaqlar, 

mineral su mənbələri, birbirinə qaynayıb qovuşmuş meşə və 

kolluqlar bir-iki həftə deyil, bir neçə aylığa da buraya gəlmiş 

turistlər üçün əvəzedilməz təəssürat mənbələridirlər. 

Müasir turistləri səyahət müddətində təklif olunan yemək 

servisləri çox maraqlandırır. Ağbulaq İstirahət Mərkəzinə təşrif 

buyurmuş qonaqlarımız turizmdə ümumi qəbul olunmuş 

qaydalara əsasən, səhər yeməyi ilə təmin olunurlar. Yəni hazırkı 

qiymətlərlə turistlərə ödədikləri təknəfərlik 35 manat və 

ikinəfərlik 50 manat qalma xərcinə görə geniş çeşiddə səhər 

yeməyi verilir. Digər yeməklərə gəldikdə, mərkəz müdiriyyəti 

günorta və axşam yeməyi üçün menyuda daha çox kənd üsulu 

yeməklərə üstünlük verdiklərini və bunun da müştərilər tərəfindən 

razılıqla qarşılandığını bildirdi. Məsələn, nəyə görə qonaqlarımız 

burada hamının əzbərlədiyi lülə, tikə, bozpört, nə bilim kotlet 

yerinə heç olmasa, nənələrimizin o məşhur yarpızlı dovğasından, 

yaxud ələyəzli əriştə aşından dadmasınlar? Unudulmaqda olan daş 

küftəsinin dağ nanəli dadından kim doyar? Turistlər arasında sırf 

təbii yemək həvəskarları varsa, buyursun, ağbulaqlı kəndlinin 

təsərrüfatında sadə üsulla hazırlanan pendir-lavaşnan baldırğan 

gözəsi boyunca bitmiş körpə yarpızın da bir dadına baxsınlar. 

Necədir? Bu da sizə unudulmaz kənd təəssüratı! Hə, bir də yerlər 

məhduddur, əgər istirahət mərkəzində boş yer tapılmasa, 

gəldiyinizə heyifsilənməyin, ağbulaqlıların geniş həyətlərində 

özünüzə yer ayırıb istədiyiniz qədər kamp turizmindən də 

faydalana bilərsiniz. Bunun üçün kənddə hər cür sosial-mədəni 

şərait yaradılmışdır. 

 “Şərq qapısı”,  23  avqust  2013-cü  il  
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/2089-shahbuz-

azhhbulazh-turizm-marshrutu  
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Elmin iqtisadiyyatda uğurlu tətbiqi 

hərtərəfli inkiĢaf deməkdir 
Muxtar respublikada elm sahəsində bir sıra tədqiqat 

işləri aparılır. Amma nəticə baxımından səmərəli təkliflərin sayı 

azdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan 

Bölməsi və muxtar respublikada fəaliyyət göstərən ali təhsil 

müəssisələri bu sahədə dönüş yaratmalı, aparılan elmi 

tədqiqatların səmərəliliyinə diqqəti artırmalı, elmin 

iqtisadiyyata tətbiqi genişləndirilməli, elmi-tədqiqat institutları 

ali təhsil müəssisələri ilə əlaqəni möhkəmlətməlidirlər. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun elm və təhsil müəssisələrində qarşıda duran vəzifələrlə 

əlaqədar Ali Məclisdə keçirilən müşavirədəki çıxışından 

Cəmiyyətin inkişafının hərəkətverici qüvvələrindən biri 

olan bazar öz əhatə 

dairəsinə görə, demək 

olar ki, insan fəaliy-

yətinin əksər sahələrində 

özünü göstərir. Bazar 

iqtisadiyyatındakı sub-

yektlər mövcud mül-

kiyyət üzərində sahib-

karlıq prinsiplərinə görə 

bir-birinin sifarişçisi ki-

mi çıxış edərək cəmiyyətin rifahına yönəlmiş məhsul və 

xidmətlər istehsal edirlər. Bununla yanaşı, təbii, iqtisadi 

ehtiyatlardan və insan resurslarından rasional şəkildə istifadə 

edilərək arzuedilən iqtisadi artım səviyyəsinin saxlanılması üçün 

elm və elmə əsaslanan iqtisadi fikir və mülahizələr həmişə öz 

çəkisini qoruyub saxlamış, necə deyərlər, iqtisadi inkişaf elmin 

körükçüsü, elm də onun vacib məqamlarda xilaskarı olmuşdur.  

Əvvəlcədən onu qeyd edək ki, bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində elm və onun inkişaf problemləri bir çoxlarını 

düşündürür. Dünya ölkələrində onların inkişaf səviyyəsinə uyğun 

olaraq, bu məsələ öz aktuallığını həmişə qoruyur. Yəni ölkələr və 

onların hökumətləri öz cəmiyyətlərinin iqtisadi və mədəni 
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inkişafından yaranan tələbatları yerinə yetirmək üçün elmdən, 

onun sonsuz imkanlarından bəhrələnməyə, elmdən alınan 

nəticələri insan fəaliyyətinin aid sahələrinə tətbiq etməyə 

çalışırlar. Başqa sözlə, ―elm və bazar‖ dedikdə qətiyyən kiminsə 

xahiş-minnətlə bir dissertasiya yazdırıb, sonra da onun his-

pasında ömrünün sonuna qədər baş girələməsi deyil, istedad və 

gərgin zəhmətin məhsulu olan işıqlı, əsl elmi nəticələrin 

iqtisadiyyatın və ictimai həyatın digər sahələrində 

müvəffəqiyyətli tətbiqi ilə yüksəliş və tərəqqiyə nail olunması 

başa düşülür. Elmi nəticə elə bir anda cəmiyyətə lazımdır ki, o, 

hamının tələbatını ödəyən bir beyin məhsuluna çevrilir. Belə elmi 

nəticə bir həkimin müalicə metodundan ayrıca bir firmanın iş 

texnologiyasına, aqrar təsərrüfatçıdan turizmçiyə qədər hər yerdə 

hamıya faydalıdır. Tarixə baxsaq, görərik ki, hətta iqtisadçı 

olmayanların da bir çoxuna yaxşı tanış olan və tarixdə ―Böyük 

depressiya‖ adı ilə tanınan 1929-1933-cü illər dünya iqtisadi 

böhranı zamanı artıq hər kəs neçə yüzillik kapitalizmin sonu 

gəldiyini və tələbtəklif mexanizminə əsaslanan kortəbii bazar 

iqtisadiyyatının puç olduğunu düşünürdü. Lakin bu dövrdə 

özünün məşhur bir əsəri ilə bu fikirləri alt-üst edən ingilis 

iqtisadçısı Con Keyns sübut etdi ki, bazar iqtisadiyyatı yaşaya 

bilər və dövlətin mühüm tənzimləmə vasitələrinin işə salınması 

ilə o, tənzimlənən bazar kimi fəaliyyət göstərməlidir. 

Biz də dünya elminə və mədəniyyətinə öz töhfəmizi 

vermiş bir xalq kimi ölkəmizdə elmə göstərilən yüksək dövlət 

qayğısı ilə gələcəkdə Azərbaycanın daha da zəngin və firavan 

bir ölkəyə çevriləcəyinə əminik. Uşaqların ağlı kəsəndən onlara 

yaxşı oxuyanların nümunə göstərilməsindən tutmuş təhsilin 

müxtəlif pillələrində bacarıqlı gənclərə edilən hamiliyə qədər 

hər şey daha çox elmli insanlarımızın yetişməsi üçündür.  
Tarixən ―elm və bazar‖ mövzusu necə olub, deyə bilmərəm. 

Ancaq fakt odur ki, bu gün bazar iqtisadiyyatı şəraitində fəaliyyətin 

bütün sahələri eyni dərəcədə bazar şərtlərinə uyğunlaşmaqda çətinlik 

çəkirlər. Xüsusən maddi istehsal sahələri ilə xidmət sferası arasında 

və öz növbəsində, bu sferaların hər birinin öz daxilində bazarın 

ritminə həmahəng olmasındakı fərqlər açıq görünür. Məsələn, tikinti 

sektoru ilə maşınqayırma və yaxud avtomobil sənayesi ilə turizm 
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arasındakı mövcud bazar prinsipləri baxımından fərqlər açıq 

görünür. Mən hələ şou-bizneslə təhsil və səhiyyə arasındakı fərqi 

demirəm. Az qala yarım milyon dollarlıq avtomobilindən və yalnız 

toyxanalardakı şouları ilə alabəzək kostyumundan başqa, heç nə ilə 

tanınmayan bəzi mahnı oxuyanlarla əlləri tabaşirli bir laboratoriya 

müdirini necə müqayisə etmək olar? Bircə bu, bazar iqtisadiyyatmm, 

tələb-təklifin cəmiyyətdəki mövcud münasibətlər sisteminə tam 

dərinliyinədək nüfuz etməməsi ilə izah oluna bilər. Digər tərəfdən, 

burada bazar şəraitində insanların ənənəvi meyilləri də nəzərə 

alınmalıdır. Misal üçün, bizim əksər insanlarımız mənalı turizm 

səfərlərinə və vaxtında müalicə olunmağa qırtım-qırtım pul 

xərclədiyi halda, toy müğənnilərinə bir neçə saatda minlərlə manat 

ödəməyə hazırdır. Göründüyü kimi, bir çox insanlar hələ də özünə 

lazım olan əsl tələbatlarla cəmiyyətin vaxtı keçmiş və yaxud tam 

dərk olunmayan tələbatları arasında tərəddüd etməkdədirlər. Bu da, 

öz növbəsində, vacib sosial-mədəni sahələr və elm arasında 

asimmetrik bir vəziyyət yaradır. 

  Bununla yanaşı, elmin bazar iqtisadiyyatındakı yeri 

şəksizdir. Müasir dövrdə dünyada hamının yaxşı tanıdığı 

innovasiyayönümlü məşhur firmaların təkcə elmi araşdırmalara 

ayırdığı xərcləri keçmiş Sovet hökumətinin kosmik sənayeyə 

ayırdığı nəhəng elm xərcləri ilə müqayisə etmək olar. Müasir 

elmi yeniliklərin iqtisadiyyata belə uğurlu tətbiqi həm beyin 

sahiblərinin, həm də istehsal və xidmət sahibkarlarının bazarda öz 

yerini tapmasıdır ki, bu da ―elm və bazar‖ münasibətlərinin 

uğurlu həlli deməkdir. Ona görə də elmin o zaman dövlət 

dəstəyindən daha çox bazarda aldığı dəyərlə qiymətləndirilməsi 

mümkün olacaqdır ki, o, dövrün tələbinə uyğun insan həyatının 

bütün sahələrində özünü göstərən tələbatlara innovativ güc verə 

bilsin.  

ogiyadan baş çtxaazl“Şərq qapısı”,  18 sentyabr  2013-cü il  
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/2292-

elmin-izhtisadiyyatda-uzhhurlu-taetbizhi-haertaeraefli-inkishaf-

demaekdir.html  
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Torpağa bağlılıq, yurd sevgisi kimi hisslər hər bir insana xas 

olan ən yüksək keyfiyyətlərdən hesab olunur. Dədə-babadan bizim 

camaat arasında tez-tez işlədilən 

“Biz bir dərənin suyunu içirik” 

kəlməsi də insanların yurd-yuvaya 

olan bağlılığından yaranan, 

yüzillərlə qaynayıb qovuşmuş 

həmvətənlərin qarşılıqlı 

məhəbbətinin su qədər sadə və 

səmimi dillə ifadəsidir. 

Səyahətsevərlər yaxşı bilirlər: doğma 

Vətəndən uzaqda, bir yol 

qovşağındakı təsadüfi bir görüşdə 

insanların bir-birinə xoş gələn ana 

dili, yurdunun şirin ləhcəsi qədər 

digər bir duyğunu düşünmək çətin-

dir. Amma, əslində, insanın burnu-

nun ucunu göynədən hisslər də bundan sonra başlayır: istər uzun 

illər Vətəndən ayrı yaşayan, istərsə də bircə həftəlik səyahətə 

çıxan insanlara doğma yurdunun şirinliyini yenidən daddıra 

biləcək nəsə təklif etsən, bu, onlara dünyanın ən dəyərli hədiyyəsi 

olar. Ana torpağın ətrini, suyunun dadını özündə saxlayan, saf, 

təmiz yurd nemətləri dostların yad-daşında bütün hədiyyəlik 

əşyalardan daha dərin təəssürat yaradacaqdır. 

Şübhəsiz, hər bir insana doğulub böyüdüyü torpağın bütün 

nemətləri həmişə əzizdir. Əvvəllər, yəni dükan-bazarın bu qədər 

bol olmadığı vaxtlarda səfərə çıxanda ən azından çantamızın bir 

gözünə kəndin almasından, armudundan, cəvizindən, badamından 

bir az qoyardılar ki, gedəcəyin yerə əliboş getməyəsən. 

Tənbəllikdənmi, ya nədənsə o vaxtlar evdən çox deyil, cəmisi bir 

ovuc götürdüyümüz o çərəzin bizim kəndli uşaqlara necə dadlı 

gəldiyini indi də xatırlayıram. O vaxtdan illər ötüb və indi 

düşünürəm ki, görəsən, adamlara bir süfrə dolusu naz-nemətdən 

də şirin gələn o yurd matahlarının nə gücü varmış ki, 
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Vətənimizdən kənarda yaşayan dostlarımız onların hərəyə çatan 

bircə tikəsini elə tərifləyə-tərifləyə yeyərdilər ki, adamın özünün 

də tamahı düşərdi. O dövrlər arxada qalıb və bu gün oturub 

fikirləşəndə həmin suala daha tez cavab tapıram. Görürəm ki, 

insan nə qədər dost-tanışlı, nə qədər imkanlı olub kənar 

məmləkətlərdə qayğısız vaxt keçirsə də, onun həyatında mütləq 

elə bir gizli qüvvə var ki, bu, gec-tez onu doğulub pərvazlandığı 

torpağa yenidən çəkəcəkdir.     
Zaman sürətlə dəyişir və indi hər günün bir müasir tələbi 

meydana çıxır. Bununla yanaşı, insanların həyat tərzində torpağa 

bağlılıq, yurd nemətlərinə olan maraq da dərinləşməkdədir. 

Qloballaşmanın yaratdığı sürətli informasiya axını, insanların 

müxtəlif mədəniyyətlərlə tanışlıq imkanlarının artması, müxtəlif 

milli mətbəx nümunələri, bizim torpaqlarda və iqlimdə yetişməyən 

əcnəbi bağ-bostan məhsullarının bazar və dükanlarımızda satılması 

dədə-baba nemətlərimizə olan tələbi azaltmamış, əksinə, onu daha da 

dərinləşdirmişdir. Bu gün kimsə deyə bilməz ki, muxtar 

respublikadan yola çıxıb kənar ellərə qonaq gedən naxçıvanlı dəvət 

olunduğu yerə hədiyyə kimi əlində hansısa digər ölkənin istehsalı 

olan məhsullardan bir torba doldurub gedir. Mənim həmkəndlim 

yazın o sulu göycəsindən tutmuş payızın alyanaq almasına qədər bu 

torpağın nemətlərindən alıb pay tutur ki, o, hər yerdə uzun müddət 

anıla biləcək bir ləzzətlə qarşılansın. Birdən olar, bazardan ağlabatan 

bir hədiyyə ala bilmədikdə, Duzdağın bircə parça ağ duzu, 

Naxçıvanın bir şüşə ―Sirab‖ suyu və Azərbaycanın hər yerində 

çoxdan tanınmış bir dəstə Naxçıvan lavaşı da sizin etibarlı 

hədiyyəniz ola bilər. Amma sən demə, bunlar hələ az imiş. Artıq 

deyirlər ki, Naxçıvandan Bakıya və ölkəmizin digər yerlərinə 

adamların damaq dadını unutmaması üçün hər gün nə qədər içməyə 

və çay dəmləməyə Batabat suyu daşınır. Ölkəmizin paytaxtındakı 

restoranlarda Naxçıvandan gətirilmiş quzu ətindən kabab təklif 

olunsa, təəccüblənməyin. İmkan varsa, niyə olmasın? Bu yaxınlarda 

dostlarımdan biri hər il mart ayı boyunca Moskvaya Ordubad 

tərxunu göndərməklə yaxşı pul qazandığını danışmışdı. İşin sirri bəlli 

idi... Ancaq bir həqiqət də var ki, əgər kiminsə işləri başqa yerdə 

daha sərfəlidirsə, onun bu nemətlərin əsl ləzzətini dadmaq üçün 

doğma torpağa daha sıx bağlanması lazımdır. ...Daha sıx əlaqələr, 

daha sıx gəliş-gediş. Bir vaxtlar Bakıya uçmaq üçün güzəştli biletə 
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belə, pul tapa bilməyən naxçıvanlılar indi ―biznes klas‖ demədən 

hamıdan daha mobil və səyahətsevər olublar. Get-gedə imkanları 

artan, iş-güc sahibi olan naxçıvanlılardan birini gündən-günə 

abadlaşan kəndinə, el-obasına baş çəkdiyində ata həyətindəki arxın 

kənarındakı yarpızları bir-bir oxşaya-oxşaya yığıb həzin zümzümə 

etdiyini görsəniz, inanın ki, o anda onun ürəyindən bir hiss - ―hara 

getsəm, harda yaşasam da, bu dünyanın ən inkişaf etmiş, ən sakit, ən 

təmiz, ən isti yeri Naxçıvandır‖ keçir. Onun ürəyindən keçən bu 

hisslərin yaranmasına səbəb olan Naxçıvanı yaradan da, quran da 

yurd sevgisidir. İldə bir dəfə torpaq ətri, su həsrəti, yurd həsrəti ilə 

Naxçıvana gələn, onun müasir görünüşündən heyrətini gizlədə 

bilməyənlərdən fərqli olaraq, qəlbində yurd, Vətən sevgisi yaşadan 

insanlar bu diyarı güclü, yenilməz bir məmləkətə çeviriblər. 

Bu gün Naxçıvanda hansı sahəyə baxsaq, orada geniş 

islahatların aparıldığının şahidi olarıq. Ötən dövr ərzində elə 

böyük nailiyyətlər əldə edilib ki, bu uğurların blokada şəraitində 

qazanılması, doğrudan da, möcüzədir. Naxçıvanın inkişafdan 

intibaha qovuşması düzgün idarəetmənin nəticəsi, Vətən sevgisi, 

yurd sahibliyinin misilsiz nümunəsidir. Muxtar respublikanın 

bugünkü yüksəlişi 5 minillik tarix boyu yaradılan intibahların ən 

uca zirvəsində dayanır. Bütün sahələrdə analoqu olmayan uğurlar 

ona görə qazanılır ki, burada həm ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 

yolu sədaqətlə davam etdirilir, həm də hər kəs öz işinə 

məhəbbətlə yanaşır. Məmurundan fəhləsinə qədər hamı ―öncə 

Vətən‖ deyir! Naxçıvanlılar Vətəni üçün əlindən gələni edib, 

canını belə, əsirgəməyib. 

çtxaazl“Şərq qapısı”, 23  noyabr  2013-cü  il  
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/2799-yurd-sevzhisi  

 

Hər gün yeniləĢən, dəyiĢən qədim Ģəhər 
Müasir dövrün insanları evinin komfortu üçün gözəl 

dizayn və dekorasiya yaratmağı çox sevirlər. Bununla yanaşı, 

komfort və rahatlığın təkcə evin divarları arasında deyil, həm də 

bütün məhəllədə və şəhərdə olması insanın həyat tərzinin 

formalaşmasına mühüm təsir edir, onun dünyagörüşünü 

genişləndirən, kollektiv rifahların fərdi rifahdan daha vacib 

olmasını sübut edən bir mədəniyyətə çevrilir. Bu komfortu 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/2799-yurd-sevzhisi
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yaradan mühüm bir element isə şəhərdə rahat yaşayışı təmin edən 

müasir infrastrukturdur. Ona görə də yaşadığımız şəhərin də 

evimizin içi kimi gözəl və səliqəli görünməsini istəyiriksə, onun 

hər daşına, kərpicinə diqqətlə yanaşmalı, bu gün tikilənləri 

gələcək naminə qoruyub saxlamalıyıq.  

 Şəhər təsərrüfatı mürəkkəb işdir və onun idarə olunması 

dövrün və inkişafın tələbi 

ilə bir-birini tamamlayan 

çoxsaylı tədbirlərin məcmu-

sudur. Şəhərin bir insan 

məskəni kimi inkişaf edib 

genişlənməsi tarixən baş 

vermiş müxtəlif hadisələrlə 

müşayiət olunsa da, burada 

gələcək perspektivlərə he-

sablanmış proqnozlar şəhə-

rin ümumi görünüşünə 

mühüm təsir edir, vaxtında 

verilmiş qərarlar onun gələcəyini əhəmiyyətli dərəcədə 

formalaşdırır. 

 Şəhər infrastrukturu və onun sosial-mədəni həyatdakı rolu 

haqda bir Avropa şəhərinin təcrübəsi çox maraqlıdır. Belə ki, 

burada şəhər infrastruktur şəbəkəsinin onillər və hətta yüzillər 

keçəndən sonra hələ də yararlı vəziyyətdə işləyərək tarixi 

abidələri qorumaq, eyni zamanda müasirliyini də təmin etmək 

üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğu açıq görünür. Yəqin ki, bir 

çoxumuz plansızlıq ucbatından hər dəfə təkrar-təkrar qazılan 

şəhər küçələrinin hansı çətinliklər yaratdığını yaxşı bilirik. Ancaq 

belə bir şəhərin, təqribən, üç yüz il bundan əvvəl inşa olunmuş 

yeraltı kommunikasiya şəbəkəsinin əvvəlcə poçt məqsədilə, sonra 

su və kanalizasiya xətlərinin çəkilişi üçün istifadə olunması, 

müharibələr dövründə buranın əhalinin sığınacağına çevrilməsi, 

daha sonra buradan teleqraf, elektrik və qaz xətləri və nəhayət, 

XXI əsrdə fiber-optik kabellərin çəkilişi üçün istifadə olunması 

dünyada şəhər təsərrüfatına necə kompleks yanaşıldığını göstərir. 

Göründüyü kimi, şəhər infrastrukturu düzgün təşkil edilib idarə 
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olunduqda onillər və hətta yüzillər boyu heç bir əsaslı xərc tələb 

etmədən insanların rifahına xidmət edə bilər. 

  Dünyanın gözəl şəhərləri çoxdur və şübhəsiz, hər kəsin 

həyatında bir şəhər vardır ki, bu, onun üçün ya doğulub boya-başa 

çatdığı, ya da ki, kənddən ilk dəfə gəldiyi zaman formalaşmış ən 

bəsit təəssüratının belə qorunub saxlanıldığı bir şəhərdir. Və bu, 

bizim Naxçıvanımız kimi bütün şəhərlərdən doğma olan bir 

şəhərdir. O Naxçıvan ki, tarix boyu ona heyran olan dostlarına isti 

qucaq açıb, bədniyyətli yadelliləri də gəldiyi kimi yola salıb və 

beş minillik keçmişi ilə Şərq və Qərb arasında oynadığı körpü 

rolunu indiyə qədər qoruyub saxlayaraq könüllərin mülkündə öz 

taxtını qurub. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının paytaxtı olmaqla yanaşı, Naxçıvan şəhəri 

bu bölgənin mühüm mədəniyyət mərkəzi olmaq yolunda da 

sürətlə irəliləməkdədir. 

Dünya əhalisinin yarısından çoxu şəhərlərdə yaşasa da, 

hər şəhərdə yaşayan özünün mədəniyyət mərkəzində yaşadığını 

iddia edə bilməz. Çünki bir mədəniyyət mərkəzində yaşamaq elə 

bir ahəngdar inkişaf və sosial məsuliyyət tələb edir ki, bu zaman 

insanın bütün iqtisadi, sosial, mədəni, ekoloji maraqları 

ödənilmiş, təhlükəsizliyi tam təmin olunmuş olsun. Axı 

mədəniyyət təsadüfi bir qazanc deyil. Bu, hər bir insanın 

cəmiyyətdəki davranış və tələbatlarının səviyyəsini və 

məqsədyönlü fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edən mühüm bir 

anlayışdır.Mədəniyyət minilliklər ərzində sivilizasiyanın hərtərəfli 

inkişafla əldə etdiyi nailiyyətlərlə formalaşır. Bir şəhər üçün də 

tarixin intibah anında digərlərindən bir addım irəli çıxaraq 

mədəniyyət mərkəzi halına gəlmək elə bir inkişaf nəticəsində 

mümkün olur ki, bu zaman qədim ənənələr ilə bu günün təcrübəsi 

uğurlu bir sintez halında vahid bir məqsədə - mədəni inkişafa 

yönəldilir, hər kəsin xidmətinin Vətənin qüdrətinə və dövlətin 

gələcəyinə yönəldiyi etiraf olunur. Bu, sözün əsl mənasında, insan 

həyatının bütün sahələrini güzgü kimi əks etdirən bir mədəni 

inkişaf modelidir. 

Ölkəmizin müasir inkişaf mərhələsində Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının istər paytaxt Naxçıvan şəhərinin və istərsə də 
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onun digər yaşayış məntəqələrinin inkişafına göstərilən diqqət və 

qayğı sakinlərə müasir şəhər həyatının üstünlüklərindən yetərincə 

istifadə edə bilmək imkanı yaradır. Bu gün təkcə Naxçıvan 

şəhərində cəmləşmiş elm, təhsil, tibb, mədəniyyət və incəsənət 

ocaqları, mətbuat potensialı, çoxlu sayda muzey və mədəniyyət 

müəssisələri, geniş park və istirahət guşələri, müasir çay evləri, 

gənclər mərkəzləri ilin bütün fəsillərində naxçıvanlıların, buraya 

səfər etmiş yerli və xarici turistlərin öz asudə vaxtlarını səmərəli 

keçirməsinə imkanlar verir. Şəhərdə həm yaşayıb, həm də yaxşı 

istirahət etmək bir çox iri şəhərlər üçün mürəkkəb məsələ olsa da, 

məqsəd insanların kollektiv rifahını təmin etmək olduqda bu işin 

də öhdəsindən gəlmək olar. Ona görə də kənddən fərqli olaraq, 

şəhərdə hər kvadratmetr ərazinin öz dəyəri olduğundan burada 

aparılan planlaşdırmanın on il deyil, hətta yüzilliklər sonrası üçün 

aparılması hər gün diqqət mərkəzində saxlanılır. Elə bu baxımdan 

istehsal müəssisələrinin şəhər kənarına çıxarılması, yolların 

genişləndirilməsi, şəhərin arxitekturasına və tarixinə xələl gətirən 

yöndəmsiz tikililərin aradan qaldırılması, su, enerji, rabitə və 

digər vacib xətlərin yeraltı və daha təhlükəsiz yerlərlə aparılması, 

artıq xərclərə və sakinlərin narahatlığına yol verməmək üçün bu 

işlərin koordinasiyalı aparılması hər dəfə dilə gətirilən, qarşıya bir 

vəzifə kimi qoyulan məsələlərdəndir. Axı biz o avropalıdan niyə 

geri qalmalıyıq!? Onlarda hələ texnologiyalı şəhər 

planlaşdırılması olmayanda bizim şəhərlərdə on kilometrlərlə 

uzaqlardan çəkilmiş və yüzillərlə yaşı olan kəhrizlərimiz var idi. 

Bu kəhrizlərin bir çoxu indi də öz sirlərini qoruyaraq istifadə 

olunmaqda, Naxçıvana gələn turistləri təəccübləndirməkdədir. 

Bəzən gözəl şəhərləri açıq hava altında muzeyə də bənzədirlər. 

Fikirləşirsən ki, doğrudan da, şəhərdə yaradılmış insan əli 

möcüzələrinin əl dəyməmiş təbiət guşələri ilə müqayisəsində bu 

ən uğurlu bənzətmədir. Hər daşında tarixin nişanlarını özündə 

qoruyub saxlayan qədim Naxçıvanın yeni inkişaf dövründə 

müasir şəhərsalma istiqamətində görülən mühüm infrastruktur 

işləri də bu məqsədə xidmət edir. 

çtxaazl“Şərq qapısı”,  4  mart  2014-cü  il  
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/3524-haer-

zhun-yenilaeshaen-daeyishaen-zhaedim-shaehaer.html  

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/3524-haer-zhun-yenilaeshaen-daeyishaen-zhaedim-shaehaer.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/3524-haer-zhun-yenilaeshaen-daeyishaen-zhaedim-shaehaer.html
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Naxçıvan-Ərəfsə-Ləkətağ turizm marĢrutu 
Yay fəslinin özünəməxsus qayğılarından biri də, şübhəsiz, 

məzuniyyət dövrünü mənalı keçirmək istəyənlərin öz tələbatlarına 

uyğun istirahət növü, yəni müvafiq bir turizm marşrutu seçməkdir. 

Bu, bəzən ilk baxışda sadə görünsə də, vaxtın azlığı, ölkədaxili və 

xarici turizm bazarlarındakı təkliflərin çoxluğu və istirahətə 

getmək istəyənin məlumatsızlığı səfər ərəfəsində bir çox 

çətinliklər yarada bilər. İstirahətini muxtar respublikamızdan 

kənarda deyil, onun dilbər guşələrindən birində ailəliklə keçirmək 

istəyənlər varsa, Naxçıvan-Ərəfsə-Ləkətağ marşrutu onlara 

maraqlı və yaddaqalan təəssürat vəd edir. 

Yay vaxtında səyahətə çıxmaq istəyənlərin seçimləri 

arasında kənd turizminin 

öz xüsusi yeri vardır. 

Məhz ilin isti yay 

günlərində ailəliklə 

kənddə düşərgə salıb, 

yaxud geniş bir kənd 

evinin bir hissəsini 

kirayə tutub, nə az, nə 

çox, üç-dörd həftə yax-

şıca istirahət edib, əvə-

zində də beşgünlük xarici ölkə turunun qiyməti qədər haqq 

ödəməyi kim bəyənməz ki? Yetər ki, səyahətə yollanmağa həvəs, 

bir də turizm bazarından baş çıxaran bir dostunuz, yoldaşınız 

olsun. 

  Amma söz yox ki, hamının turist səfərinə gedə bilməsi 

üçün heç də bir bələdçi dostunun olması şərt deyil. Yaşadığınız 

şəhərdə, regionun bir rayonunda fəaliyyət göstərən turoperator və 

ya turizm informasiya mərkəzi varsa, onlar sizə dostunuzdan da 

yaxşı və sərfəli turlar məsləhət edə bilərlər. Çünki bu, onların işi, 

bilavasitə vəzifə borcudur.     

Naxçıvan Muxtar Respublikasının mümkün turizm 

marşrutları haqqında fikirlərimizi daha da genişləndirmək, 

bölgənin turizm potensialını praktik olaraq öyrənmək üçün bu 

dəfə yeni bir istiqamətə — Ərəfsə-Ləkətağ səmtinə üz tutduq. 
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  Naxçıvanın turizm imkanlarından danışırıqsa, artıq, 

demək olar ki, hamının yaxşı tanıdığı müqəddəs Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahı, Ordubad, Gəmiqaya, Batabat, Ağbulaq, Duzdağ, 

Darıdağ, Haçadağ, Əlincə kimi məşhur destinasiyalarla yanaşı, 

nəyə görə Naxçıvan-Ərəfsə-Ləkətağ, Naxçıvan-Qarabağlar, 

Naxçıvan-Nehrəm, Naxçıvan-Şahbuz-Qanlıgöl, Naxçıvan-Oğlan-

qala, Naxçıvan-Ordubad-Göygöl və sair kimi onlarla istiqamətdə 

turlar təşkil edə bilməyək? Axı bu istiqamətlərdə ilin müəyyən 

dövrlərində, aylarında, fəsillərində turistlərə təqdim olunası 

minlərlə tarixi yer və tarixi abidələr, təbii ehtiyat, mineral su 

mənbələri, unikal bitki nümunələri, qeyri-adi relyef mənzərələri, 

yaşıllıq və çəmənliklər, bulaq və şəlalələr, yalçın qayalar, daha 

nələr-nələr vardır. Üstəgəl, hər birinin də öz gözəlliyi və xalq 

arasında bu günə qədər yaşayıb gələn özünəməxsus tarixi 

hekayəsi. Bütün bunları bir qonaq gözü ilə bir arada görə bilən, 

regionumuzun büsbütün müasir yol, nəqliyyat və digər sosial 

infrastruktur şəraitindən də istifadə etməyi bacaran hər bir kəs 

göstərilən marşrutların mümkünlüyünə əmin ola bilər. 
   Turizm fəaliyyətində qonaqpərvərlik çox mühüm anlayışdır 

və onun gücündən həmişə istifadə edilməyə çalışılır. Bütün dünyada, 

demək olar ki, standart qəbul edilmiş peşəkar qonaqpərvərlikdən 

başqa, milli qonaqpərvərliyin elə elementləri vardır ki, onları 

görmək, görüb sevmək üçün dağ-daş, dərə-təpə demədən hər yerə üz 

tutmağa dəyər. Qoy üzüyuxarı yamaca sərilmiş gəvən tikanları 

ayağını incitsin, amma günün sonunda düşərgəyə qayıdanda onu 

biləcəksən ki, o qalxdığın zirvə də artıq sənindir. Şəhərin komfortuna 

öyrənmiş ayaqlarımız bir az yorulub sızıldasa da, yolda tanış 

olduğumuz şair qəlbli cavanın incə ruhunun mayasının Ləkətağın 

möhtəşəm Naxçıvan panoramalı Dəmirli zirvəsindən, Əlincəçayın 

yayın ortasında da çoşqun sularından gəldiyini kəşf etmək qədər 

tapıntı varmı? Amma hələ gəlin tələsməyək. Naxçıvandan Ləkətağa 

qədər yolüstü çox qeyri-adi mənzərə bizi gözləyir. Çeşməbasar 

yolundan başlayaraq Naxçıvanın tarix yaşıdı Əlincə qalasının, bir 

sərkərdə kimi məğrur Haçadağın ecazkar görüntüləri dəqiqələrcə 

adamı yerində dondura bilər. Qədim yurd yerlərindən xəbər verən 

Qazançı körpüsü yaxınlığında dayanıb bu yerlərin tarixi haqqında da 

qonaqlara danışmaq yerinə düşər. Ərəfsənin Ərəcisindən Ləkətağın 
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Qızılqayasınadək gəzib dolaşan səyahət həvəskarları üçün isə burada 

kəşf olunacaq daha nələr yoxdur ki?! Kəndin sizi gülərüzlə 

qarşılayan istənilən cavanından xahiş etsəniz, o, sizə həvəslə 

Qoşaçeşmə bulağınadək bələdçilik edib, Ağsu bulağının dumduru 

suyunun sirlərindən danışa bilər. Burada hamı öz iş-gücündə, 

təsərrüfatında, quruculuğundadır. Amma onların kəndə kənd turizmi 

üçün gələcək çoxlu sayda turistlərə də ayırmağa vaxtı var. Yerli 

camaat üçün yaradılmış müasir xidmətlərdən istifadə edə bilən 

şəhərli qonaqların əl dəyməmiş təbiət qoynunda keçirəcəyi hər 

mənalı gün isə onların yaddaşında uzun müddət qalacaqdır. İstərsən 

piyada cığırları ilə, istərsən CİP model maşınlarla o zirvəsi çənli 

dağlara qədər yollar açıqdır. Gəzib baxmağa isə dəyər. Niyə 

olmasın? İndi adamlardan bir çoxu artıq çəkidən əziyyət çəkdiyi 

üçün axşamları şəhərin səkilərində gəzişməklə kifayətləndiyi halda, 

səhərləri sübh erkəndən səhər idmanına çıxanları çox az görürük. 

Amma burada, qonaq qaldığınız kənddə səhər saat 6-da yuxudan 

qalxıb, bal-qaymaqlı səhər yeməyinizdən dərhal sonra turist çantası 

ilə yürüşə çıxmaq ən yaxşı təbii müalicədir. Şəhərdə gecə saat 1-də 

yatağa girib, səhər saat 11-dək ―yuxu bişirənlərin‖ əksinə olaraq, 

Ləkətağ kimi kəndlərimizdə canlı həyatın ritmi sanki Günəşlə 

bərabər tənzimlənir. Həkimlərimiz də tez-tez bunu məsləhət edirlər: 

təbiətlə ahəngdar yaşayın! Bax budur uzunömürlüyün sirri. Odur ki, 

bu yay Naxçıvanın quru, təmiz havasından uzaqlaşmadan, abad, 

ancaq sakit və xudmani bir kənddə dincəlməyi düşünsəniz, biz sizi 

Ləkətağa dəvət edirik. İnsanın qanını coşduran Naxçıvan-Əlincə 

yolunun enişli, yoxuşlu ecazkarlığı qədər, əsəbləri sükuta qərq edən 

Ləkətağın sərin-səfalı bağ-bağatında dincəlməyə dəyər. 

çtxaazl“Şərq qapısı”,   31 iyun   2014-cü  il  
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/4760-nakhdzh-van-

aeraefsae-laekaetazhh-turizm-marshrutu.html  

 

Naxçıvan-ġahbuz-Batabat turizm marĢrutu 
  Turizm deyəndə sülh və tərəqqi içində yaşayan insanların 

bir-birlərinin tarixi keçmişinə, mədəniyyətinə, təbiət 

möcüzələrinə, saf ekoloji şəraitinə, iqtisadi inkişaf səviyyəsinə və 

milli qonaqpərvərliyinə görə yaranan maraq və motivlər naminə 

yüz kilometrlərlə uzaq məsafələrə etdikləri səya-hətlər başa 

düşülür. Əgər həyat üçün zəruri olan nemətlər artıq təmin 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/4760-nakhdzh-van-aeraefsae-laekaetazhh-turizm-marshrutu.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/4760-nakhdzh-van-aeraefsae-laekaetazhh-turizm-marshrutu.html
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olunubsa və asudə vaxt da kifayət qədərdisə, onda səyahət 

etməyə, turizm səfərlərinə fürsət tapmaq olar. İlin bu məqamında 

muxtar respub-likamızın dilbər guşələrindən biri olan, adı dillər 

əzbəri Batabata doğru səyahətin tam vaxtıdır desək, yanılmarıq. 

Necə ki uzaqlardan Naxçı-

vanın sorağı ilə gəlmiş 

qonağımıza həmişə israr 

etdiyimiz kimi: “Naxçıvana 

gələsən, Batabatı görməyəsən, 

günahdır!”  

   Bu marşrut boyu yola 

çıxarkən adama elə gəlir ki, 

Batabat kimi hamının yaxşı 

tanıdığı bir məkan haqqında 

oxuculara deməyə yeni bir söz 

tapmaq çox çətin olar. Söz 

yox ki, öz şöhrəti ilə muxtar 

respublikamızda və ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaxşı 

tanınan bənzərsiz təbiət gözəli Batabatı təsvir edərkən təkrarçılıq 

günah olar. Amma yaxşı ki, təbiət kimi insan da bənzərsiz 

yaradılmış, ona həmişə yaşadığı yerdə olduğu kimi, kənarda da 

gözəllik və qeyri-adilik axtarmaq həvəsi verilmişdir. Yəni çox 

deyil, doğma diyarımızın hər qarışının özünəməxsus gözəlliklərini 

təkcə bir qonaq, bir tələbkar turist gözü ilə görməyi bacarsaq, 

onda Şahbuzun, Ordubadın hər qayasına, hər daşına bir nəğmə, 

hər bulağına şeir qoşmaq istəyəcəyik. Hər dəfə yolumuz Batabata 

düşəndə Biçənəyin yamyaşıl sinəsində bir-biri ilə sanki pıçıldaşan 

ağacların sehrinə dalıb onların xalı gözəlliyini azmı seyr etmişik? 

Nə qədər desən! Hamı rəssam olmasa da, rəssam olmağı arzu 

edən ürək var insanda. Məhz onun sevgisidir ki, bizi evin içində 

nə qədər komfort və texnologiya rahatlığı olsa da, bir bazar günü 

səhər yeddinin yarısından uşaqları da yuxudan oyadıb Şahbuz 

dağlarına, Batabatın ağ dumandan üzünə örpək çəkmiş 

yamaclarına doğru tələsdirir. Bu, bizim ana təbiət, yurd sevgimiz 

kimi, doğma Naxçıvanın ecazkar gözəlliklərini doyunca seyr 

etmək, havasından doyunca ciyərlərimizə çəkib bulaqlarından 



 

 

  

114 

―oxay!‖ deyincə su içib yaxşıca istirahət etmək tələbatımızdır həm 

də. Odur ki, gəlin bu il istirahətini Aralıq dənizi sahillərində 

keçirən dostlarımızın təəssüratlarını yarıyolda qoymaq üçün 

həvəskar fotoaparatı da evdə unutmadan Naxçıvan-Şahbuz-

Batabat turizm marşrutu üzrə macəra dolu səyahətə başlayaq. 

   Əvvəllər kəndimizdən Naxçıvana gələndə, yaxud əksinə, 

Şahbuz istiqamətinə qayıdanda yolu qısa etmək üçün sürücünün 

zövqünə görə səsləndirdiyi bəzi musiqi parçaları, ya da ki, radio 

verilişləri lap yerinə düşərdi. Yol adamın canını sıxanda onun tez 

bitməsi üçün söhbətcil yol yoldaşınız yoxdursa, bu, belə də olmalı 

idi. Amma indi Şahbuz istiqamətinə bircə dəfə yolu düşən səyyah 

azacıq belə diqqət etsə, bu dəfə yol boyu başqa bir nəğmənin 

nəqarətinə qulaq kəsiləcək. Bu, Ordubadın qarlı zirvələrindən 

Xalxalın gündən yanmış yamaclarına qədər sıra ilə düzülmüş 

Naxçıvan dağlarının nəğməsidir. Bəli, bu ahəngə qulaq vermək, 

buradakı məntiqi duymaq dünyanın dərinliklərində möcüzə 

axtaran müasir turistlər üçün ən dərin təəssürat olacaqdır. Məncə, 

təkcə bunun özü turizmdən heç nə bilməyib, ―biz Naxçıvanda 

turistlərə nə göstərə bilərik ki?‖ deyənlərə ən tutarlı cavabdır. 

Əgər tur bələdçisi təcrübəlidirsə, o, Cəhri kəndinə ayrılan yola 

çatana qədər qonaqları hökmən bu ecazkar gözəlliyin seyrinə 

dəvət etməyi bacaracaqdır. Şübhə yox ki, insanın köksünü 

qabardan sərkərdə dağların məğrurluğu, Uca Yaradanın əzəmət 

verdiyi zirvələr qədər həmin dağlara sanki təzim edərək vəfalı 

dostlar kimi o dağlarla bir sırada düşmən üstünə yeriyən qayaların 

səfi arif insanda heyrət doğurmaya bilməz. Çünki dünyanın çox 

təbiət möcüzələri olsa da, bu görüntülər təkcə Naxçıvana 

məxsusdur. Burada heç nə təsadüfi deyildir: zirvənin də, təpənin 

də öz yeri vardır. 

  Əgər Naxçıvandan Batabata yola çıxan turistləri bu 

minvalla deyil, adi Naxçıvan-Biçənək sərnişini kimi aparsaq, bu, 

bir saatdan da çox çəkməz. Amma müasir turizm marşrutları 

metodologiyası qarşısında belə bir vəzifə qoyulmuşdur ki, 

turmarşrutlar boyunca təşkil olunan səyahətlər zamanı turistlərə 

hər bir cazibə elementinin təqdim olunması üçün maksimum səy 

göstərilməlidir. Başqa sözlə, regiona gəlmiş qonaq 3-5 günlük 
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qısa bir istirahət proqramı boyunca buradan maksimum 

təəssüratla geri qayıtmaq, dost-tanışlarına daha çox ecazkar 

mənzərələr, təbiət və insan əli möcüzələri haqqında danışmaq 

istəyir. Odur ki, turistləri ancaq yağlı kabablarla təəccübləndirmək 

istəyənlərin ―tezislərinin‖ əksinə olaraq, Naxçıvan-Şahbuz-

Batabat marşrutu üzrə hərəkət edən turistlərimizə bol təəssürat 

vəd edən reseptlər işləyib hazırlamaq daha məqsədəuyğundur. 

 Batabat yaylağı Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində 

yerləşir. Bu yerlər Şahbuzun təbiətinə, onun bənzərsiz landşaftına 

xas olun unikal təbiət abidələri ilə zəngindir. Odur ki, Heydər 

Əliyev Su Anbarının mənzərəsini doyunca seyr edən turistlər 

Şahbuza ayaq basar-basmaz bir-birindən ecazkar görüntülərin 

təsiri altına düşürlər: alınmaz qala bürcləri kimi yalçın qayalar, 

itiaxan dağ çayları, yol üstündə qaynayan buz bulaqlar, hardasa 

qaqqıldaşıb öz nəğmələrini oxuyan kəkliklər və dağ küləklərinin 

bir düz, bir tərs sığal çəkib daradığı süsənlərlə dolu Plovtəpə. 

Biçənək meşəsinə yaxınlaşdıqca oksigen dolu təmiz havanın 

sərinliyi şəhərin 40 dərəcə istisindən yenicə qurtulmuş adamı məst 

etsə də, qarşıya çıxan yamyaşıl xalının sehrli naxışları bu 

gözəlliyə biganə qalmayan hər kəsi dördgöz edir. 

   Batabat füsunkar bir təbiət abidəsidir. Qədim Naxçıvan 

torpağı öz təbiət abidələri ilə çox məşhurdur. Amma Batabat 

özünün qalın meşəsi, buranın bitki və canlılarla zəngin 

biomüxtəlifliyi, bir-biri ilə növbələşən landşaft mənzərələri, 

saniyələr sonra adamın əllərini donduran Zorbulağı, dünyada 

bənzəri olmayan üzən adası, Naxçıvanın qədim mədəniyyətlərin 

kəsişmə nöqtəsi olduğunu sübut edən və dünyanın ən qədim 

mehmanxanasıolma dəyərinə malik Fərhad evi ilə bambaşqa bir 

kimliyə sahibdir. Onun bu məxsusiyyətlərinin, burada insana 

şəfaverici xüsusiyyətlərə malik olan otların, çiçəklərin, ağac və 

kolların hər birinin turistlər üçün ayrıca bir dəyəri vardır. Burada 

kamil turizm mütəxəssisi onlarla məzmunda ekskursiyalar, yürüş 

və əyləncə xarakterli tədbirlər keçirməklə turistlərin asudə 

vaxtlarını mənalı təşkil edə bilər. Batabat ekoloqların, təbiət 

dostlarının, velosiped həvəskarlarının, məktəblilərin, 

fotoovçuların, herbari həvəskarlarının və ya sadəcə, turistlərin 
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sevimli məkanı kimi təqdim oluna bilər. Düzdür, indi yalnız 

yarımgünlük ―yeyib-içmə‖ məqsədilə səfər edənlərlə yanaşı, 

Batabata əsl ekoturizm məqsədilə səfər edənlər də az deyil. Bu 

ərazinin təbii quruluşu və yaradılmış müasir yol infrastrukturu 

Batabatda ciddi elmi araşdırmalara da şərait yaradır. Odur ki, 

Batabat həvəskar turistlərlə bərabər, artıq dünyanın dörd bir 

yanından gələcək peşəkar turistləri də gözləyir. Batabat 

Astrofizika Rəsədxanasının burada yerləşməsi təsadüfi deyildir. 

Buranın coğrafi mövqeyi və havanın son dərəcə təmizliyi günün 

istənilən saatında aparılan araşdırmalar üçün çox əlverişlidir. Elə 

isə bu imkan var ikən nəyə görə burada maraqlı turistlər üçün 

səma cisimlərinin müşahidəsi turları təşkil olunmasın? Dünyada 

belə xidmətlər təklif edən yerlər az deyil. Batabat kamp turizmi 

üçün də ideal şərtlərə malikdir. Təkcə xarici turistlər üçün deyil, 

həm də yerli turistlərimiz, naxçıvanlı gənclər, tələbə və yuxarı 

sinif şagirdləri üçün burada çadır-kamplar təşkil etmək 

mümkündür. Bu həm mənalı istirahət, həm də ekoloji tərbiyə 

baxımından çox səmərəli bir turizm növüdür. Həftəsonu 

Batabatda dincəlib istirahət edən, lakin qeyri-ekoloji davranışlarla 

xaotik görüntü yaradan bəzi insanların gözü qarşısında təşkilati 

qaydada, səliqə ilə yaradılmış və bütün zəruri şəraiti olan belə 

kamplar gələcəkdə bir nümunə kimi batabatsevənlərin yaddaşında 

qalacaqdır. 

  …Zəngin təəssüratla dolu günün sonunda, Günəş 

Dərələyəzin ən yüksək zirvəsi Kükü dağına sancılanda evə 

qayıtmaq vaxtı gəlib çatdı. Bələdçimiz Zorbulaqdan adama bir 

qab da su tədarük edən qrup üzvlərini üzü Salvartıya doğru əyilən 

cığırla lüks mikroavtobusa doğru tələsdirir. Çünki şəhərə doğru 

yola çıxmazdan öncə burada sonuncu bir xatirə fotoşəkli də 

çəkdiriləcək — bələdçinin peşəkar fotokamerası ilə. Qoy sonra 

turistlərimiz elektron ünvanlarına göndəriləcək bu şəklə baxıb 

şairin dillər əzbəri olan misralarını da xatırlasınlar: 

 Vüqarlıdır zirvələrin, qaşların, 

 Üzə gülür qayaların, daşların. 

 Mən İslamam, öz səsimi quşların 
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 Nəğməsinə qata-qata gəlmişəm, 

 Mərcan gözlü Batabata gəlmişəm. 

çtxaazl“Şərq qapısı”,  20  avqust   2014-cü  il 
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/4921-nakhdzh-van-

shahbuz-batabat-turizm-marshrutu  

 

“Hafizə məktəbi”nin məzunu olmaqdansa… 
Gənc nəslin tərbiyəsi, yeniliklərdən məlumatı olan insan 

yetişdirilməsi bütün inkişaf mərhələlərində hər kəsi düşündürən 

qayğılardan olmuşdur. Məhz buna görə də dünyadakı inkişafın 

axarından kənarda qalmamaq üçün bütün yolların məhz təhsildən 

keçdiyini bilən aqillərimiz istənilən şərtlər daxilində təhsili 

özlərinin əsas qayğılarından biri olduğunu bəyan etmişlər. Dövr 

dəyişir və zaman 

pəncərəsindən geriyə 

dönüb baxarkən görü-

rük ki, gün-güzəra-

nımız, gələcəyimiz 

üçün edilən nə varsa, 

öz qiymətini sağlam, 

savadlı gənclərlə, 

onların uğurları ilə 

tapır. Belə olduqda 

millətin minillik tari-

xini, mədəniyyətini 

yaşadacaq insanların 

yetişdirilməsi üçün dövlət-xalq-məktəb əməkdaşlığının 

möhkəmləndirilməsi, əzbərçilikdən uzaq, analitik təfəkkürlü 

gənclərin hazırlığı günün aktual məsələsinə çevrilir.  

   Hər dəfə məktəbə qədəm qoyan və gələcəyin müəllimi, 

həkimi, iqtisadçısı, jurnalisti, mühəndisi olacaq balaca uşaqlara 

baxanda yadıma bir Azərbaycan filmində Hatəmxan ağanın öz 

qardaşı oğlunu Firəngistana oxumağa göndərib elm, mərifət 

sahibi etmək arzusu düşür. Düşünürəm ki, o dövrdə — XIX əsrin 

ortalarında Azərbaycan cəmiyyətində mövcud olan gerilik və 

mütərəqqi meyillərdən uzaq bir mühitdə gənclərin elm sahibi 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/4921-nakhdzh-van-shahbuz-batabat-turizm-marshrutu
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/4921-nakhdzh-van-shahbuz-batabat-turizm-marshrutu
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olmaları üçün uzaq ölkələrə göndərilməsi olduqca təqdirolunası 

hadisə idi. Filmdə Azərbaycanın dilbər guşəsi Qarabağda bitən 

nadir bir çiçəyin məhz Şahbaz bəy deyil, ondan bir saat əvvəl bir 

fransız botanika alimi tərəfindən kəşf edildiyini seyr edəndə o 

zamanların təhsil və elm fədailərinin xalqın maarifçilik üçün 

etdiyi xidmətlərin dəyəri bir daha görünür. Hələ XIX əsrin sonu, 

XX əsrin əvvəllərində uşaqlara təhsil verməyə çalışan M.T.Sidqi 

kimi xalq müəllimlərimiz bu fədakarlıqlarına görə indi də təhsil 

qayğısı çəkən insanların ürəyində yaşayır, dövlətimiz tərəfindən 

xidmətləri yüksək qiymətləndirilir.  

 Zaman sürətlə irəliləyir və artıq Azərbaycan xalqı həyatın 

bütün sahələrində olduğu kimi, ana dilimizdə gənclərimizə verdiyi 

təhsillə dünyaya inteqrasiya olunmaq yolu tutmuşdur. Düzdür, 

indiki qloballaşma şəraitində dünya dövlətləri arasında çox sıx 

mədəniyyətlərarası körpülər yaransa da, məhz milli təhsil hər bir 

xalqın öz milli kimliyinin, nəticədə, onun varlığının təminatçısı 

kimi qalmaqdadır. Bəli, burada söhbət təkcə Ana dilinin, yaxud 

Vətən tarixinin öz dilimizdə övladlarımıza öyrədilməsindən 

getmir. Bu, elə bir məqamdır ki, elmin bütün sahələrində milli 

kadrlar yetişdirməklə biz Vətənimizin müdafiəsindən tutmuş 

buğda zəmisinə qulluq edilməsinədək hər sahədə öz elmi-texniki 

potensialımızı formalaşdırmalıyıq. Söz yox ki, indi, misal üçün, 

hardasa tibb sahəsində edilən hər hansı bir elmi ixtira bir anda 

dünyaya yayılaraq bütün bəşəriyyətin rifahına xidmət edir. 

Əslində, bu, belə də olmalıdır. Və şükürlər olsun ki, bu gün biz 

Azərbaycanın sərvətləri və mövcud potensialımız hesabına 

dünyanın bütün nemətlərindən gen-bol istifadə edə bilirik. Bizim 

də dünya elminə, mədəniyyətinə qazandırdığımız töhfələr az 

olmayıb. Təkcə Naxçıvanımızın fəxri, böyük alim Yusif 

Məmmədəliyevin ixtiralarının yalnız kimya elminə deyil, dünyada 

sülh və tərəqqi üçün nə qədər töhfə verdiyini xatırlatmaq yerinə 

düşər. Xülasə, bizim də baytarlıqdan tutmuş kosmik sənaye 

mütəxəssislərinədək dünyada tanınan elm adamlarımız vardır. 

Ancaq XXI əsrə keçid mərhələsində mövcud vəziyyət onu 

göstərir ki, bir vaxtlar elmdə, təhsildə əldə olunmuş ənənələrin 

qorunması, oxumağın bir ev tapşırığı deyil, gənclərin arzusu, 
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imtahanların bir keçid mərhələsi deyil, şagirdlər və ya tələbələrin 

özünütəsdiq günü kimi bilinməsinə yenidən qaytarılması üçün 

qarşıda bizi çox işlər gözləyir. Ola bilər ki, ötən əsrin 90-cı 

illərinin kataklizmlərinin fəsadları təhsil sahəsində də 

qalmaqdadır. Amma artıq 2015-ci ildə, bu qədər təhsil 

infrastrukturu yaradıldığı, elektron vasitələrin belə geniş yayıldığı 

bir dövrdə bunu bəhanə gətirmək, ən azı, görməzlikdir. İndi 

məktəbə ilk gün qədəm qoyan altıyaşlı birinciləri möhtəşəm 

arzularına qovuşdurub gələcəkdə onların nəhəng elm çinarının 

kölgəsinə sığınmaq bu gün özünü azərbaycanlı hesab edən hər bir 

kəsin qayğısı, milli təhsilimizin vəzifəsi olmalıdır. Əks halda, kim 

bilir, hələ nə qədər nadir çiçəklərimiz əcnəbi alimlərin adına 

yazılacaq, hələ nə qədər xammalımız ucuz qiymətə xaricə aparılıb 

hazır məhsul kimi təzədən özümüzə baha qiymətə satılacaq.  

   Deməli, artıq dünyada xammal ölkəsi olmaqdan, indiyə 

qədər özünü doğrultmamış kiminsə təlqin yolunu tutmadan, 

bilmərrə, imtina edib öz inkişaf yolumuzu seçməliyik. Bilməliyik 

ki, ölkəmizin milli iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunması, 

valyuta ehtiyatlarımızın qorunub saxlanılması üçün mümkün 

olduqca hazır məhsul ixracına nail olmaq, daxili bazarda idxalı 

əvəzləyəcək bir gücə çatmaq üçün son sözü məhz milli 

kadrlarımız, onları hazırlayan milli təhsilimiz deyəcək. Çünki nə 

qədər cazibədar olsa da, xarici kapitalın yalnız öz maraqları 

olduğu hələ iki yüz il öncəsindən sübut olunub. Belə təhsildə isə, 

şübhəsiz, nə əzbərçiliklə və ya kiminsə yazdığını hər gün 

təkrarlamaqla elm və təhsil müəssisələrində müəyyən məqam 

tutub, sadəcə, maaş alanlara, nə ötən əsrin 70-ci illərindən qalmış 

saralmış kağızlardakı qeydləri ilə boğazdan yuxarı ―əl-zəbər‖ 

dərsi keçənlərə, nə də müasir informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarından minbir bəhanə ilə yayınanlara yer yoxdur. 

Yoxdur ona görə ki, indi nə Müsyö Jordan, nə Hatəmxan ağa, nə 

də ki dilə tutulub məktəbə göndəriləcək gənclərimiz var. İndi 

internet əsridir və maşallah, gənclərimizin 99 faizinin elm, 

informasiya almaq tələbatı bəzən onlara dərs deyən 

müəllimlərinin potensialından qat-qat artıqdır. Və bəzən də bu 

tələbat da ödənilməyəndə oturub gileylənirik ki, bəs uşaqlarımız 
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milli olmayan ünsürlərə meyil edirlər. Əlini qaldırıb sual versən 

ki, nə zaman biz bu uşaqlarımızı monitorlardan, telefonlardan 

ayırıb onların yaddaşında əbədi qala biləcək bir tədbir, yaxud 

yaddaqalan bir təbiət ekskursiyası keçirdik? Yaxud mənim kimi 

bu işdən çıxıb o biri işə tələsən valideynlər, görəsən, öz övladları 

ilə gündə neçə saat vaxt keçirə bilirlər? Bəlkə, doğrudan da, 

dövrümüzün tədris proqramları çox ağırdır, uşaqların bizə ehtiyacı 

vardır? Müəllim həmkarlarım, yəqin ki, bu fikrimi təsdiqləyərlər: 

indiyə qədər tələbələrimizdən hansının valideyni zəng vurub 

müəllimdən xahiş edib ki, bizim uşağa güzəşt etməyin, qoy 

dərsini yaxşı mənimsəsin. 

 Amma hamılıqca bunu da yaxşı bilirik ki, hərtərəfli, 

savadlı yetişmiş, dünyəvi və dəqiq elmlərə, ölkəsinin, xalqının 

tarixinə yaxşı bələd olan, xarici dillər bilən, texnologiyadan yaxşı 

baş çıxaran hər kəs harda olmasından asılı olmayaraq, öz 

məhsuldar əməyi ilə bütün cəmiyyətə faydalı olacaqdır. Çünki 

gözümüzün qabağında texnoloji yeniliklər günbəgün dəyişildiyi 

kimi, tələbatlarımız da sürətlə yenilənməkdədir. Və belə bir 

şəraitdə bu reallığı görə bilməyən təhsil işçisi istər məktəbəqədər, 

orta, istərsə də ali təhsil mərhələlərində özünün ―hafizə 

məktəbi‖ndə hazırladığı və məntiqi təfəkkür, yaxud sərbəst 

araşdırma cəsarətindən kəm məzunlarının yaradıcılıqdan və 

peşəkarlıqdan uzaq əməyinin nəticəsindən bütün ömrü boyu özü 

də əziyyət çəkəcəkdir. Amma yaxşı ki, kimlərinsə beşmanatlıq 

maraqlarının əksinə olaraq, cəmiyyətin ali tələbatları heç bir 

yamaq götürmür və hamını narahat edən, az qala bütün yüksək 

səviyyəli məclislərdə haqqında danışılan bu problem dövlətin 

zirvəsinin də gündəliyindədir. Təhsilin, məktəb işinin daim 

təkmilləşən, özündə yeni axtarışlar aparılmasını tələb etdiyini, bu 

sahənin fədakarlıqla və heç bir güzəşt olmadan prinsipiallıqla 

inkişaf edəcəyini hər dəfə xüsusi olaraq vurğulayan muxtar 

respublika rəhbəri də ―hafizə məktəbi‖nin məzunlarının deyil, 

məntiqi təfəkkür və bilik təhsilindən nəsibini almış gənclərin 

böyük uğurlar qazana biləcəyini deyir. 

  Bu uğurların davamlı olması üçün isə cari il mart ayının 

14-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında elm və təhsilin vəziyyəti 
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və qarşıda duran vəzifələr mövzusunda keçirilən müşavirədə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin dediyi kimi: 

‖Təhsildə biliklərin mexaniki şəkildə əzbərlənməsinə yox, təhlilə, 

məntiqi təfəkkürə əsaslanan istiqamətlərin inkişafına çalışmalıyıq. 

Şagird və tələbələrin sərbəst mühakimə yürütmək və təhlil 

aparmaq bacarıqlarına, analitik nəticə çıxarmaq qabiliyyətlərinə 

üstünlük verməliyik‖. 

çtxaazl“Şərq qapısı”,  4 aprel  2015-ci  il  
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/6663-hafizae-

maektaebi-nin-maezunu-olmazhdansa.html  

 

Xalqa xidmət yolu 
  Yəqin, çox az adam tapılar ki, o, hədəflərinə çatmaq üçün 

rahat yolu bir tərəfə qoyub, daş-kəsəkli cığırları əziyyətlə keçərək 

macəra axtarsın. Amma yol yoldaşının tərəddüdlərinə rəğmən, 

özünə heç keçilməmiş yeni yol seçən, bununla da, bağlı olduğu 

torpağının, elinin, obasının həyatını kökündən dəyişdirən, 

insanların qaranlıq, buz 

kimi soyuq evlərində 

tükənmiş arzularını yeni-

dən oyadıb geniş kölgəli 

xan çinarlar qədər böyü-

dən ürəkli insanlar da var 

ki, məhz onların “yorul-

dum” demədən xidmətləri 

ilə salınan həmin yolda 

indi hər kəs rahatlıqla öz 

həyatını qurur, səhər 

işinə, axşam da evinə 

tələsir. 

  İnsan ömrü bir ağaca bənzəyir. Ömründə heç olmasa bircə 

ağac əkən də yaxşı bilir ki, bağban öz nübarının yolunu necə 

səbirsizliklə gözləyir və onun üçün nə qədər cəfa çəkir. Bu, elə bir 

hissdir ki, o, ilbəil böyüyüb ərsəyə gələn həmin ağacın kökləri 

qədər dərindir. Amma nə qədər möcüzəli olsa da, bu arzu 

həmişəyaşardır. Çünki bu hissin qidası kökün bağlı olduğu 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/6663-hafizae-maektaebi-nin-maezunu-olmazhdansa.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/6663-hafizae-maektaebi-nin-maezunu-olmazhdansa.html
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torpaqdandırsa, onun şaxələnməsi bu torpağın rişəsini cana 

hopduran suyun səxavətindəndir. Beləcə, harda su, torpaq varsa, 

orda həyat, orda həyatını bu torpağa bağlamış insan vardır. O 

insanın isə bir məqsədi — ona miras qoyulmuş xalqa xidmət 

yolunu yaşatmaq var. 

  İnkişaf və tərəqqi hər bir insanın öz həyatında görmək 

istədiyi, onu yaşamaq istədiyi bir arzudur. Buna qovuşmaq isə 

təkcə insanın istəyi ilə bitməyib, onun həyatda öz yerini tutması 

ilə çox bağlıdır. İnkişaf o zaman mümkündür ki, iş-peşəsindən 

asılı olmayaraq, hər bir insan cəmiyyətin ondan gözlədiyini edə 

bilmək üçün bütün gücünü ortaya qoysun, fədakarlıq etsin. Çünki 

cəmiyyət canlı orqanizm kimi elə bir mükəmməl sistemdir ki, 

onun da çox zaman qısa bir təlatümdən sonra özünə gəlməsi üçün 

illər, bəzən də on illər tələb olunur. Bu, ötən əsrin 90-cı illərinin 

əvvəlində dərin sosial-iqtisadi böhran və hərbi təcavüzlə üz-üzə 

qalmış ölkəmizin, eləcə də onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının son iyirmi ilə yaxın müddətdə 

keçdiyi çətin və şərəfli inkişaf yolunun da ən qısa essesidir. Çünki 

Naxçıvan və naxçıvanlılar, Naxçıvana rəhbərlik etmiş müdrik 

şəxsiyyətlər Azərbaycanın yaxın tarixində elə bir qəhrəmanlıq 

səhifəsi yaratdı ki, indi oturub keçmişi vərəqlədikdə həmin 

səhifələrdəki qızıl hərflərlə yazılmış sətirlər aydın görünməkdədir. 

Bu tarix dünyanı dəyişdirməsə də, blokada məngənəsinə salınmış 

bütöv bir regionu nəinki məhv olmaq təhlükəsindən qurtardı, hətta 

onu dəyişən dünyadan heç də geri qalmayan bir səviyyəyə 

qaldırdı. Beləliklə, Naxçıvanın qaranlıq gecələrində onun 

xilaskarı xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin lampa 

işığında işləyib hazırladığı həyati qərarlardan başlayan yeni 

dövrün tarixi sonrakı illərdə onun layiqli davamçıları ilə yazılaraq 

gecə-gündüz gözoxşayan çıraqban Naxçıvanı hasilə gətirdi.  

   XXI əsr sürət və inkişaf dövrüdür. İnkişafın isə elə 

qanunları vardır ki, buna əməl olunmasa, dünən görülmüş bir iş 

bugünkü tələbləri ödəməyərək, on il əvvəlkiymiş kimi yerində 

sayacaqdır. Dinamik inkişaf dediyimiz və cəmiyyətin hərtərəfli 

inkişafını şərtləndirən belə qanunlar isə işgüzarlığa elə bir 

yanaşma tələb edir ki, bu zaman quruculuq regionunda hər kəsin 
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maraqları təmin olunsun. Bu fikir çoxları tərəfindən deyilsə də, 

çox çətin formuldur və onun üzərində düşünənlərin heç də hamısı 

son nəticədə uğurlu olduqlarına inanmırlar. Əlbəttə, bu, elə bir 

məsələdir ki, onun həlli üçün heç də hansısa səlis və ya qeyri-səlis 

məntiq, yaxud iqtisadi-riyazi hesablamalarla əsaslandırılmış 

proqramlar bəs etməyə bilər. Yaxşı iqtisadçılar da bilirlər ki, 

tarixdə məhz bu yollarla hətta böyük ölkələrin iqtisadiyyatı 

makroiqtisadi tarazlığa, cəmiyyəti də sabitliyə qovuşdurulmuşdur. 

Bu isə çox vacibdir, axı iqtisadiyyat hər şey deməkdir. Məhz 

iqtisadiyyatın inkişafı ilə cəmiyyətdə digər sosial-mədəni 

tələbatlar da yada düşür, onların ödənilməsinə çalışılır. Ona görə 

də iqtisadiyyatı tənəzzül etmiş bir regionun gələcəyini qurmaq 

üçün elmi təsəvvürlərlə yanaşı, insan amilinə də ehtiyac yaranır. 

Bu, elə bir amildir ki, o, son məqsədə çatmaq üçün hər addımda 

özünü qətiyyət və dünyagörüş, təcrübə və səriştə, sədaqət və 

inamda nümayiş etdirir, insanı bəzən 16 saatlıq iş rejiminə, bəzən 

də məzuniyyətsiz illərə alışdırır. Qarşıda başqa bir alternativ 

seçimin olmadığını, qonşu payının da davamlı olmayacağını 

biləndən sonra bu torpağın hər övladının fədakarlığından üstün 

heç bir inkişaf amili görünmür. Bu, elə bir gücdür ki, o, qışın buz 

kimi soyuğunda da, yayın 40 dərəcə qızmarında da heç 

dayanmadan irəliyə doğru düşünən rəhbərinin ətrafında sıx 

birləşdi və dünyada bənzərinə çətin rast gəlinən dözüm və yurd 

sevgisi örnəyi göstərdi. Bizim səbir və sədaqətimiz də mükafatsız 

qalmadı. Və beləcə, bir də baxıb gördük ki, həmin o kosmos 

əsrində kerosin lampası şüşəsinin əllərdə qıt satıldığı 

Naxçıvandan elektrik enerjisi ixrac edən Naxçıvana gəlib çatdıq. 

   Dəyişimi hiss etmək üçün onu canlı yaşamaq lazımdır. 

Amma təəccüblü odur ki, həyatın çox sürətli axını içində nəinki 

15-20 illik dinamikanı, heç 2-3 illik fərqi də gözlə tutmaq 

mümkün olmur. Bu, tamamilə təbiidir və insanlar öz həyatlarını 

daha keyfiyyətli qurmaq üçün inkişaf edən dünyada nə varsa, 

onları öz həyatlarında görmək istəyirlər. Amma tarix tarixliyində 

qalır və bu yolun əvvəlində nə bu şəhərimiz, nə gördüyümüz bu 

müasir yolların uzanıb getdiyi o müasir kəndlər, nə bol dükan-

bazar, nə də isti ev-eşik var idi. Xırda bir şey almaq üçün xarici 
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bazarlara qaçan naxçıvanlılar artıq texnologiya idxal edib, özü 

istehsal ilə məşğul olur, xarici bazarlara mal göndərirlər. Düzgün 

istiqamət verib, işinə qayğı göstərsən, bizim sahibkarların görə 

bilməyəcəyi bir iş varmı? Sement və avtomobil zavodları, ərzaq 

məhsulları ilə 100 faiz təminat, cinayətsiz region statusu, ixracın 

idxalı üstələməsi, inşa olunan, yaxud yenidən qurulan yüzlərlə 

məktəb binası, səhiyyə ocağı, inzibati bina, kənd mərkəzi, 

yaradılan istehsal müəssisələri Şərqdə doğan Günəşin, inkişafın 

―Naxçıvan modeli‖nin bəhrələridir. Məqsədlər ali, hədəflər geniş 

olanda isə keçiləcək hələ çox yol vardır. Çünki bu, xalqa xidmət 

yoludur. 

çtxaazl“Şərq qapısı”,  14  yanvar  2014-cü  il  
http://www.serqqapisi.az/index.php/izhtisadiyyat/3149-khalzha-khidmaet-

yolu.html  

 

 

 

Torpağı sahibsiz qalmağa qoymayaq 

Naxçıvan Muxtar Respublikası son dərəcə aztorpaqlı 

zonadır. Ərazisinin 27,7 faizi kənd təsərrüfatına yararlı, yalnız 

8,8 faizi suvarılan torpaq sahələridir. Burada əkin sahəsi hər 

adambaşına düşən 0,1 hektar olduğu halda, istifadəsiz sahələr 0,5 

hektarı təşkil edir. 

 Son illərdə torpaqdan istifadə edilməsinə biganəliyin 

nəticəsidir ki, ötən il 11.800 hektar torpaq sahəsi istifadə 

edilməyərək boş qalmışdır. Təsər-rüfatların və rayon orqanlarının 

tərtib etdiyi əkin strukturuna görə isə bu il 12 min hektar sahənin 

boş qalacağı gözlənilir. Boş qalan sahələr Babək və Şərur 

rayonlarında daha çoxdur.Torpaqdan səmərəli istifadə 

edilməməsində yaranmış vəziyyətin bir çox obyektiv və subyektiv 

səbəbləri vardır. Belə ki, muxtar respublikanın blokada 

vəziyyətində olması, sudartan nasos stansiyalarının fasiləsiz 

işləməsi üçün elektrik enerjisinin çatmaması, ölkəmizdə gedən 

müharibə və nəhayət, yaranmış siyasi və sosial çətinliklər xalq 

təsərrüfatının başqa sahələrində olduğu kimi, kənddə də işin 

ahəngini pozmuşdur. Lakin torpaqdan istifadə edilməsində 

yaranmış vəziyyətin səbəbləri təhlil edilərkən aydın olmuşdur ki, 

http://www.serqqapisi.az/index.php/izhtisadiyyat/3149-khalzha-khidmaet-yolu.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/izhtisadiyyat/3149-khalzha-khidmaet-yolu.html
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torpağın sahibsizliyi onu becərəni kənarda dayanmış tamaşaçıya 

çevirmişdir. Kəndli torpağın bilavasitə sahibi olmadığından, eləcə 

də istehsal etdiyi kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı və 

istehlakına ixtiyarsızlığı onun 

torpağı becərməyə meylini xeyli 

azaltmışdır. 

   Müstəqilliyini əldə etmiş və 

milli dövlət quruculuğuna qədəm 

qoymuş respublikamızda iqtisadi 

təsərrüfat sistemindəki böhran əsaslı 

islahatlar aparılması zərurətini 

yaratmışdır. İndi səmərəli təsərrüfat 

formalarını tətbiq etməklə kənddə 

münasibətləri tamamilə dəyişdirmək 

olar. Bu, ilk növbədə, islahatların 

reallaşmasından daha çox asılıdır. 

Yeni təsərrüfatçılıq formalarının 

tətbiqi indi böhranlı vəziyyətdən 

yeganə çıxış yoludur. 

   Hazırda kənd təsərrüfatında yaranmış vəziyyəti nəzərə 

alaraq tələsmədən və ləngimədən torpaq islahatlarının keçirilməsi 

inkaredilməzdir. Bu islahatlar torpağa olan münasibəti 

dəyişdirəcək, adamların fəallığını artıracaqdır. Torpaqdan 

səmərəli istifadə edilməsi məqsədilə son illərdə müxtəlif 

təsərrüfatçılıq formalarının tətbiqi təklif edilmiş və hətta bu haqda 

qanunlar da qəbul edilmişdir. Bu cəhətdən torpağın icarəyə 

verilməsinin müxtəlif formaları və kəndli (fermer) 

təsərrüfatlarının yaradılması daha mütərəqqi hesab edilir. İcarə 

forması əkinçini torpağın daimi sahibi etmədiyindən yenə də 

torpağın münbitliyinə lazımınca qayğı göstərilmir. Çünki icarəyə 

verilən torpaq sahəsi daimi yox, müqavilə əsasında müəyyən 

müddətə onun istifadəsinə verilir.     

Bütün bunları və başqa münaqişələr yaradan səbəbləri, 

eləcə də dünya ölkələrinin təcrübəsini nəzərə alaraq kəndli 

(fermer) təsərrüfatları yaradılmasının daha faydalı olduğunu 
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nəzərə almalıyıq. Məhz buna görə də bu haqda geniş söhbət 

açmağı məqsədəuyğun hesab edirik. 

   Muxtar respublikada kəndli (fermer) təsərrüfatları 

yaradılmasına bir neçə ildir ki, başlanmışdır. Ordubad və Babək 

rayonlarında fəaliyyət göstərən bir çox bu cür təsərrüfatlar ilk 

illərdən müsbət nəticələr əldə ediblər. Keçən il fəaliyyət göstərən 

16 fermer təsərrüfatının ixtiyarında olan 445 hektar torpaq 

sahəsinin 224,9 hektarında müxtəlif bitkilər əkilmiş və məhsul 

əldə olunmuşdur. İlk nəticələr ümidvericidir. 

Culfa rayonunun dağlıq zonasında yerləşən ―Azərbaycan‖ 

kolxozunun (Şurud və Gal kəndləri) illərdən bəri davam edən 

səmərəsiz fəaliyyəti həmin təsərrüfatın əsasında kəndli (fermer) 

təsərrüfatları yaradılmasına və gələcəkdə burada adamların 

vəziyyətinin yaxşılaşacağı, məhsul bolluğu yaradılacağı üçün 

zəmin yaratmışdır. Yaranmış 4 kəndli (fermer) və 36 şəxsi 

təsərrüfatlarda kəndlərin əhalisinin hamısı əhatə edilmiş, onların 

sahibliyinə 635 hektar (o cümlədən 254 hektar suvarılan) torpaq 

sahəsi, 221 baş müxtəlif yaşda iribuynuzlu mal-qara, 308 başlıq 4 

tövlə verilmişdir. Fermer və şəxsi təsərrüfatlarda maşın və 

mexanizmlərin gücündən səmərəli istifadəni təmin etmək 

məqsədilə kolxozda olan avtotraktor və kənd təsərrüfatı maşınları 

―Texniki xidmət göstərən‖ bir fermer təsərrüfatında birləşmişdir. 

Yaranmış kəndli (fermer) təsərrüfatlarının hər birinin bankda 

hesabı açılmış, onların fəaliyyətinin səmərəliliyini təmin etmək 

məqsədilə ehtiyacı olduqda kreditlər verilməsi məsələləri həll 

edilmişdir. İlk günlərdən yeni yaradılmış təsərrüfatların torpaqdan 

istifadəsi diqqəti cəlb edir. 

  Bütün bunlarla yanaşı, kəndli (fermer) təsərrüfatlarının 

yaradılmasında qanunun tələblərinə tam əməl edilməsi işinə 

əsassız maneçiliklər də vardır. Azərbaycan Respublikasının kəndli 

(fermer) təsərrüfatları haqqında 1992-ci il 8 aprel tarixli Qanunu 

və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin ―Zərərlə işləyən 

kolxoz və sovxozların ləğv edilməsi və onların əsasında şəxsi 

təsərrüfatların yaradılmasına dair‖ 1992-ci il 6 aprel tarixli qərarı 

ilə təsdiq edilmiş tövsiyələr yeni formalı kəndli (fermer) 

təsərrüfatları yaradılmasının tam qanuniliyinə şərait yaradır. Bu 
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qanun və qərar fermer təsərrüfatlarının təşkilinin, fəaliyyətinin 

iqtisadi-sosial və hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Kəndli 

təsərrüfatı mülkiyyətinə verilmiş torpaqda əmtəəlik məhsullar 

istehsalı, emalı və satışı ilə məşğul olan vətəndaşların əmək 

birləşməsi olmaqla müstəqil sahibkarlıq formasıdır. Kəndli 

təsərrüfatı ailə üzvləri, onlarla daimi işləyənlərin ümumi 

mülkiyyətində olan istehsal alətlərinə, bir ailə üzvlərinin əməyinə 

əsaslanan hüquqi şəxs statusuna malik olan müstəqil 

təsərrüfatçılıq subyektidir.     

Kəndli təsərrüfatı yaratmaq üçün torpaq sahəsi mülkiyyətə 

orta torpaq norması ilə rayon, şəhər XDM tərəfindən pulsuz 

verilir. Bu və ya digər ərazidə yaranacaq kəndli təsərrüfatının 

torpaq sahəsi - torpaq payı normasının müəyyən edilməsi qanunda 

nəzərdə tutulan kimi hesablanmalıdır. Yeri gəlmişkən qeyd 

edilməlidir ki, bəzən kəndli təsərrüfatları yaradılması, onlara 

torpaq sahələri verilməsi, onların qeydə alınması, rayon XDM 

icraiyyə komitələrinin qərarı əsasında həyata keçirilir. Bu isə 

qanuna müvafiq deyildir. Torpaqla əlaqədar bütün məsələlər 

yalnız rayon XDM-nin qərarına əsasən həyata keçirilməlidir. 

“Şərq qapısı” qəzeti,  30 aprel  1994-cü il 

  Torpağın sahibi 

   Gözümüzü açıb torpağımızı bar-bərəkətli, süfrəmizi 

qonaqlı-qaralı görmüşük. Dədə-babadan məclislərdə ömrünü 

torpağa bağlamış insanların söhbətlərində zəmilərdə boy atıb bir-

birinə dolaşan sarı sünbüldən, ağzınacan dolu xırmanlardan azmı 

eşitmişik? Çox şükür, artıq hər mövsümdə əkin-biçinimiz 

üzümüzü güldürür. Niyə də olmasın! Allahın bizə verdiyi 

nemətlər öz əməyimizin bəhrəsi deyilmi? Ola bilər, bəlkə bu da 

zamanın bir sınağı olub ki, nə zamansa sanki bir anlığa özümüzü 

unutmuş kimi torpaqdan da ayrı düşmüşük. Amma inanıram ki, 

1994-cü ildə bu ürəkağrısı dolu yazı yazılanda bütün ümidlərin 

bitmədiyinə, nə zamansa bu torpağın əsl sahibinin, yəni onu əkib-

becərənin iş başına gələcəyinə inanan insanlar az deyildi. Çünki 

naxçıvanlılar, bəlkə də, min illər öncəsindən bu yerlərin sərt 

havasında, quraq iqlimində şöhrəti dünyaya yayılmış bağ-bağat 

salmış, nəsildən-nəslə keçib gələn oturaq əkinçilik mədəniyyəti 
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yaratmışlar. Hələ sovet dövründə bu yerlərə yad olan tütün, 

pambıq kimi texniki bitkilər əkilsə də, Naxçıvanın bərəkətli taxıl 

zəmiləri, üzümlükləri, minbir ətirli meyvə bağları, dadı damaqdan 

getməyən bostan məhsulları bu yurdun kəndlisinin göz bəbəyi 

olmuşdur. Ötən əsrin 70-80-ci illərini yaxşı xatırlayanlar deyə 

bilər ki, Naxçıvan kəndlisi yetişdirdiyi məhsulun hesabına o 

dövrdə özünə necə güzəran qurmuşdu. Bəzən düşünürəm ki, bu 

gün də dillərdən düşməyən şirin Naxçıvan nəğmələri həmin 

dövrün bar-bəhərinin şövqüylə qoşulubmuş. Həmin dövrdə 

Naxçıvanın qəhrəman oğul-qızlarının əməyi də yüksək 

qiymətləndirilmiş, muxtar respublika ittifaq səviyyəsində 

tanınmışdı. Amma… Amma nə oldusa, nə dəyişdisə sanki birdən-

birə bu şirin hekayə dönüb qorxulu bir yuxuya çevrildi. 1988-ci 

ildən başlayan, 1994-cü ilin sonunadək davam edən, kəndlinin, 

torpaq zəhmətkeşinin də bütün planlarını alt-üst edən, arzularının 

üzərindən acı quraqlıq yelləri əsdirən böhran və tənəzzül dövrü 

başladı. Bu dövrü mənim kimi ortayaşlılardan daha yaxşı 

xatırlayan böyüklərimiz bu haqda çox danışa bilərlər. Ancaq 

1994-cü ilin 30 aprelində dərc olunan bu yazıda o dövrün 

müəllifinin qələmə aldığı əli işdən soyumuş kəndlinin güzəranını 

əks etdirən sətirlər hər şeyi deyir. Naxçıvanda çox az adam olar 

ki, o dövrlər torpaq sahibsizliyinin nəticələrindən əziyyət 

çəkməsin, əcnəbi yardımlar üçün növbələrə yazılmasın. 

Respublikamızın cəlb olunduğu müharibə vəziyyəti, Naxçıvanın 

düşdüyü ağır blokada şəraitində həmin yardımlar ərzaq bazarında 

vəziyyəti müvəqqəti sabitləşdirməyə yönəlsə də, əsl problem 

bundan sonra başlanırdı. Minlərlə insan qonşudan gələn bir pay 

halvanın şirin dadına aldanıb öz peşəsini, dədə-baba məsləyini bir 

tərəfə atıb saqqız, siqaret alverinə qurşandı… Beləcə, o dövrdə 

cəmiyyəti bürümüş dərin sosial-iqtisadi böhranı aradan qaldırmaq 

üçün hər sahədə köklü islahatlar tələb olunurdu ki, bu da şübhəsiz, 

ilk olaraq, kənd təsərrüfatından, torpağa münasibəti dəyişməkdən 

keçirdi. 

  Və zaman gəldi, vaxt yetişdi, islahatlar dövrü başladı. Bu 

haqda çox deyilib, çox yazılıb. Hətta muxtar respublikamızda 

həyata keçirilən ilk torpaq islahatları, yəni zərərlə işləyən kolxoz 
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və sovxozların əsasında yeni kəndli-fermer təsərrüfatlarının 

yaradılması ideyası haqda həmin 21 il əvvəlki yazıdan da 

oxuyuruq. Amma bu dövrdən bəri Naxçıvanda insanları 

torpağının yenidən sahibi edən, kəndlini öz iş-gücünə qaytaran 

hansı işlər görüldü, nələr baş verdi ki, cəmisi 20 ildə muxtar 

respublika əksər ərzaq məhsulları ilə özünü tam təminata nail 

oldu, bu qədər geniş suvarma şəbəkəsi yaradıldı, zəmilərə nərilti 

salan bu qədər yeni texnika alınıb gətirildi? 
 Deyildiyi qədər sadə görünməyən bu işlərin arxasında 

gərgin zəhmətlə dolu illər artıq arxada qalmışdır. Amma o da var ki, 

bu gün böyük bir hissəsi reallaşdırılmış 2008-2015-ci illərdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə 

etibarlı təminatına, icrası uğurla başa çatdırılmış 2005-2010-cu 

illərdə kartofçuluğun inkişafına, icrası uğurla davam etdirilən 2012-

2015-ci illərdə meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafına dair dövlət 

proqramları qəbul edilməsəydi, muxtar respublikada ümumi tutumu 

12 min 250 ton olan soyuducu anbarlar, tutumu 27 min ton olan 

uzunmüddətli və 43 min 400 ton olan qısamüddətli taxıl ehtiyatı 

anbarları, 17 taxıl emalı müəssisəsi, 222 heyvandarlıq, 64 quşçuluq, 

94 arıçılıq, 12 balıqçılıq, 68 bağçılıq və üzümçülük təsərrüfatı 

yaradılmasaydı, muxtar respublikanın əkin sahələrini cana gətirən 

yüz milyonlarla kubmetr su ehtiyatı yaradan su anbarları və geniş 

suvarma şəbəkələri istifadəyə verilməsəydi, hazırda kənddə əl 

əməyini, demək olar ki, minimumlaşdırmış müasir kənd təsərrüfatı 

texnikaları alınıb kəndliyə güzəştli qiymətlərlə verilməsəydi… kim 

bilir yenə də hardansa gətirilən yardımların ümidinə qalmışdıq. 

Ancaq, şükürlər olsun ki, düşmən blokadasını yarıb bunları yarada 

bildik. Və bütün bunların nəticəsidir ki, bu gün regionumuzda kənd, 

şəhər demədən hər yerdə mağazalarımız ərzaqla dolub-daşır, 

evlərdəki köhnədənqalma soyuducular sürətlə genişhəcmli yeniləri 

ilə əvəz olunur, şəhərdə bişirilən çörək səhər saat 9-da isti-isti ucqar 

dağ kəndi Küküyədək aparılır, könlü lavaş istəyənlər üçün Saltaq 

lavaşı bir zənglə həmin gün evlərə çatdırılır... Amma bu gün 21 yaşlı 

qayğısız universitet tələbələrimiz, bəlkə də, heç vaxt bilməyəcəklər 

ki, Naxçıvanda gün vardı adamlar səhər saat 7-dən çörək növbəsinə 

dayanar və ya o dövr üçün mataha dönmüş 1 kilo ―əl əti‖, yəni indi 

hər yerdə 7 manata satılan təzə ət almaq üçün səhər saat 6-dan Cəhri 

yoluna tələsərdilər. Aman! Qoy görməsinlər, kimsə bunu bir daha 
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arzulamır da. Amma bizim haradan haraya gəlib çıxdığımızı, 

adamların hansı əziyyətlər çəkərək bu günün dəzgahını necə 

qurduğunu hamı yaxşı bilməlidir. Bilməlidir ona görə ki, bu nə yüz, 

nə də min il əvvəlki tarixdir, kimsə təhrif etsin, bizə başqa cür 

çatdırılsın. Bu, bizim üçün yaxın keçmişin ağır imtahan dövrü, əl-ələ 

verib ümummilli liderimizin, onun yolunun davamçılarının ətrafında 

sıx birləşərək bugünkü gücümüzə qovuşduğumuz tarixdir. Qoy 

bilsinlər, necə oldu ki, muxtar respublikada 1994-cü ildəki cəmi 14 

min hektar olan taxıl əkini sahəsi bu gün 36 min hektara çatdırıldı, 

həmin dövrdə yığılan 19 min ton taxıla qarşı 2014-cü ildə 103 min 

ton taxıl anbarlandı. Və yaxud 1994-cü ildə cəmisi 727 ton meyvə, 

giləmeyvə toplanılan Naxçıvanda 2014-cü ildə bundan, təqribən, 60 

dəfə çox, yəni 43 min tondan artıq məhsul götürülməsi 

möcüzədirmi? Yox! Sadəcə, torpağın sahibi olmaqdır işin sirri. Hər 

halda naxçıvanlılar torpağın sahibi oldular ki, indi 1994-cü 

ildəkindən, təqribən, üç dəfə çox, yəni 60 min hektardan artıq torpaq 

sahəsini əkin dövriyyəsinə qata bildilər. 2015-ci il muxtar 

respublikamızda ―Kənd təsərrüfatı ili‖ elan olunmuş, qarşıya daha 

yüksək vəzifələr qoyulmuşdur. Gələcəkdə daha inamlı olmaq üçün 

keçilən bu tarixi də yaxşı bilmək lazımdır. Bunun üçün isə təkcə 

rəqəmlər, faktlarla yazılan tarixi öyrənmək azdır: belə bir gözəl yay 

günündə Naxçıvanın kəndlərinin birinə yollanıb oradakı insanların 

gün-güzəranını yerindəcə görmək, onların iş-gücü, təsərrüfatı ilə 

tanış olmaq, yay qayğıları ilə birgə yaşamaq lazımdır. 

çtxaazl“Şərq qapısı”,  3  iyul  2015-ci  il  

http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/7430-nakhdzh-

van-dunaen-bu-zhun.html  

 

QıĢda da istirahətinizi Naxçıvanda keçirin 
Mənalı istirahət həvəskarları üçün yay-qış demədən ilin 

istənilən dövründə, Yer kürəsinin istənilən nöqtəsində turizm 

imkanları vardır və bu səyahətlərə yaranan meyil əvvəlcə insanın 

maddi imkanlarından və yaradılmış rekreasiya kompleksinin 

vəziyyətindən asılıdır. Əgər qış dövründə ələ düşən qısa 

məzuniyyət və ya tətil müddətində təbiətlə birbaşa ünsiyyətdən 

zövq almaq istəyənlər varsa, uzaq ölkələrdə qar və xizək 

axtarmağa dəyməz. Naxçıvan dağlarında hər il olduğu kimi, 

http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/7430-nakhdzh-van-dunaen-bu-zhun.html
http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/7430-nakhdzh-van-dunaen-bu-zhun.html
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bütün qış gözəlliklərini özündə ba-rındıran unikal şərait və 

üstəgəl fəal istirahəti təşkil etməyə imkan verən zəruri 

infrastruktur vardır.  

 Muxtar res-

publikamızda eko və 

müalicə turizmi de-

dikdə çoxları yaz-

yay fəsillərində 

Ordubadın 

Göygölündən tutmuş 

Duzdağa qədər, 

oradan da Batabat 

yaylağınadək uzanan 

geniş ərazidə saf 

ekoloji mühitdə 

keçirdikləri zəngin təəssürat dolu günlərini xatırlayır. Gün 

keçdikdə gözəlləşdirilən Naxçıvanın yaşıl libasını siyah kəmər 

kimi kəsib keçən hamar yollarla bu istirahət məkanlarına çatıb 

gün ərzində gəzinti, əyləncə, idman və yürüş kimi müxtəlif turist 

fəaliyyətləri keçirmək mümkündür. Fəsillərdən qış olduqda isə ilk 

baxışda bunların mümkün olmadığı görünsə də, əslində, bu 

dövrdəki xidmət çeşidliliyi, münasib qiymətlər və mövsümi 

imkanlar ilin bu zamanında Naxçıvana gələn turistləri daha da 

həvəsləndirir. 

  Qışın təkcə qarı deyil, bu fəslin özünəxas sakit mənzərəsi 

kimi az olan qayğıları da əsl turizm imkanları kimi 

qiymətləndirilə bilər. Otel təsərrüfatının da tarazlı işi baxımından 

turistlərin bir qisminin (məsələn, müalicə üçün gələn turistlərin) 

Naxçıvana səfərlərinin qışda təşkil olunması həm region 

iqtisadiyyatı, həm də turistlərin daha mənalı istirahəti üçün 

əlverişlidir. Misal üçün, Duzdağda yerin altındakı şaxtalarda 

yayda və qışda eyni temperatur və müalicə xidmətləri vardır. 

   Bütün bunlarla yanaşı, qış turizminin Naxçıvanda 

özünəməxsus reseptləri vardır. Turizm baxımından qışda, adətən, 

qarla bağlı müxtəlif idman tədbirləri nəzərdə tutulsa da, əslində, 

qış ağ örpəyə bürünmüş təbiətlə daha yaxından tanış olmaq üçün 
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ideal zamandır. Qışda həvəskar turistlər üçün gəzinti, müxtəlif 

vəhşi heyvanların, quşların izlənməsi, onların fotoşəkillərinin 

çəkilməsi kimi turistlərə, xüsusən də gənc və orta yaş qrupundan 

olan insanlara son dərəcə maraqlı ola biləcək turlar təşkil etmək 

mümkündür. Naxçıvanın zəngin ekosistemi, bir-biri ilə 

növbələşən relyefi, su hövzələri buna əlverişli imkan yaradır. Bir 

həkim dostumun söhbətində qış aylarında həftə sonları Naxçıvan 

dağlarının kristal kimi təmiz havasında dağ yürüşləri keçirməyin 

ən yaxşı müalicə olduğunu dediyini xatırlayıram. Doğrudan da, 

havada toz qarışıqlarının çox az olduğu bir yerdə oksigenlə zəngin 

hava ilə tənəffüs etmək sağlamlığı daha da möhkəmləndirir. 

Adamlar yayı yay, qışı qış kimi təbiətlə həmahəng keçirərlərsə, 

gümrah olacaq, erkən yaşlarından da səhhətlərindən şikayət 

etməyəcəklər.     

Qış turizmi fəal istirahətlə bərabər, eyni zamanda 

gənclərin ekoloji və vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm vasitədir. 

Hazırda muxtar respublikamızın bütün ucqar kəndlərindəki 

müasirtipli məktəblərdə, habelə Şahbuz şəhərindən 20 kilometr 

məsafədə yerləşən, dəniz səviyyəsindən 2000 metr yüksəklikdəki 

Ağbulaq İstirahət Mərkəzində məktəblilərin və tələbələrin qış 

tətili günlərində bir-birindən maraqlı tur və ekskursiyalar təşkil 

olunması mümkündür. Məqsəd, dərs ilinin ortasında gənclərin 

fiziki və zehni yorğunluğunun azaldılması ilə yanaşı, onlara 

doğma yurdumuzun gözəlliklərinin tanıdılması, təbiətlə sıx 

ünsiyyətdə olmağın insan orqanizminə, onun ruhi və fiziki 

sağlamlığına necə müsbət təsir etdiyinin aşılanmasıdır. Bu gün 

uşaq və gəncləri həddən artıq yükləyən internet və müxtəlif 

elektron oyunlar olmadan keçirilən birhəftəlik dağ yürüşü onların 

əsl rekreasiyasını təmin edən qüvvətli vasitə sayılır. Dünya 

praktikasında da bu, belədir. 

 Keçənlərdə, hələ kənddə internet, mobil telefon, 

videozəng olmayanda qalın qarlı qış axşamlarında qonşular bir-

birinin evinə toplaşıb çay içər, şirin söhbətlər edərdilər. Düzdür, 

indi qış bir az mülayimləşsə də, pəncərədən Ordubadın, Şahbuzun 

ağappaq qarlı dağları yenə adama gəl-gəl deyir. İnternetdə 

dostlarımın paylaşdığı Batabatın bəyaz süslü şəkillərini gördükcə 
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bu, bütün Naxçıvanın sərvətidir, - deyə düşünürəm. Bu sərvət isə 

həmişə bizim olub. 

“Şərq qapısı”,   4  fevral  2015- ci  il  
http://85.132.16.133/index.php/humanitar/turizm/6153-zh-shda-da-

istirahaetinizi-nakhdzh-vanda-kedzhirin.html  

 

Daxili turizm idxaləvəzləyici mühüm vasitədir 
   “Turizmin əhəmiyyəti nədir?” sualı ilə maraqlanan 

oxucularımız üçün qısa bir giriş. Turizm kosmosun fəthi, 

internetin kəşfi kimi dünyanın 

yeni möcüzələri arasında 

inamla yer tutaraq insanların 

mənalı asudə vaxt keçirmək 

tələbatının ödənilməsində 

mühüm rol oynayır. Məhz bu 

səbəbdəndir ki, bu gün dünya 

üzrə il ərzində aktiv səyahətə 

çıxan turistlərin sayı, 

təqribən, 1 milyard nəfərə, 

onların xərclədiyi vəsaitin və 

yaxud turistlərə xidmət edən 

sektorun illik gəlirləri 1 trilyon ABŞ dollarına çatmaqdadır.  

   Göründüyü kimi, rəqəmlər çox cəlbedicidir və maraqlısı 

odur ki, dünya iqtisadiyyatında nə baş versə də, turizm öz 

dinamikası ilə inkişaf etməkdə, turistlər marağı olan və maddi 

imkanı çatan hər yerə səyahətdən qalmamaqdadırlar. İstər yay, 

istərsə də qış fəsli üçün olsun, hər turizm mövsümü başlayanda 

ölkələrin dövlət və hökumət başçılarından tutmuş sektorun 

inkişafına maraqlı olan hər bir sahibkara, hər bir vətəndaşa qədər 

hamı daha keyfiyyətli turizm xidmətləri göstərmək, onun 

faydalarından daha çox yararlanmaq haqqında düşünür. Səyahət 

edən turistlərin isə bir marağı vardır: münasib qiymətlərlə yaxşı 

xidmətlər alıb, dolğun təəssüratla evə qayıtmaq. Dövlətin də 

turizmdən gözlədiyi maraqları nəzərə alsaq, turizmin cəmiyyətdə, 

demək olar ki, hər kəsin mənafelərinin kəsişdiyi bir nöqtədə 

olduğunu demək olar. 

http://85.132.16.133/index.php/humanitar/turizm/6153-zh-shda-da-istirahaetinizi-nakhdzh-vanda-kedzhirin.html
http://85.132.16.133/index.php/humanitar/turizm/6153-zh-shda-da-istirahaetinizi-nakhdzh-vanda-kedzhirin.html
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   Turizm cəmiyyətin inkişafına təkan verdiyi kimi, özü də 

cəmiyyətin iqtisadi-mədəni inkişafının, sosial rifahın, düzgün 

iqtisadi idarəetmənin nəticəsində yaranır. Yəni bir çoxlarının 

dediyi kimi, turistlər yüzlərlə, hətta minlərlə kilometr yol qət 

edərək yalnız qalacaqları otelin müasirliyinə, yaxud regionda öz 

təqdimatını gözləyən abidəyə baxmaq üçün gəlmirlər. Hər halda 

sırf turizm məqsədli səyahət edənlər yaxşı bilirlər ki, turistlərin öz 

xüsusi motivləri vardır və bunlar yalnız zərf halında təklif olunan 

xidmətlər sayəsində mümkün olur. Turizm maarifçiliyi və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialının 

tanıdılması ilə əlaqədar gələcək yazılarda söhbət açmaq 

istədiyimiz destinasiya planlaşdırılması problemləri də özündə bu 

məsələni ehtiva edir. Çünki turistlər haradan gəlirsə gəlsin, onlara 

xidmət edən turizm sektoru bir mexanizm kimi dəqiq işləyərək öz 

məqsədlərinə çatmalıdır. Məqsəd isə aydındır: yaxşı gəlir və ölkə-

nin tanıdılması. 

  Biz bacardığımız qədər müxtəlif vasitələrlə turizmin 

cazibədarlığından bəhs edir və bu mövzuda dostlarımızla 

dialoqlara da qoşuluruq. Şübhəsiz, ölkəmizin və muxtar 

respublikamızın zəngin təbiəti və tarixi-mədəni ehtiyatları ilə 

bərabər, insanların sosial-mədəni tələbatlarını ödəyən müasir 

infrastruktur da bu söhbətlər zamanı bizim ən güclü 

arqumentlərimizdəndir. Ancaq turizmi, yəni mənalı istirahətin 

təşkilini bir biznesə, peşəkar qonaqpərvərliyi gəlir sahəsinə çevirə 

bilmək üçün qarşıda hələ çox işlər olduğu görünməkdədir. 

Beynəlxalq turizmdən valyuta gəlirləri əldə edib ölkənin ödəmə 

balansını gücləndirmək, xarici turistlərə bir təbliğat vasitəsi kimi 

ölkəmizi tanıtmaq bu baxımdan cazibədardır. Bununla yanaşı, 

vətəndaşlarımızın hər hansı qiymətə xaricdəki istirahətini əvəz 

edə biləcək daxili turizm xidmətlərimiz hazırda dövlətimiz 

tərəfindən israrla həyata keçirilən idxaləvəzedici əmtəə və 

xidmətlər istehsalı strategiyasının əsas tərkib hissələrindən biri 

kimi diqqəti cəlb edir.     

   Daxili turizm beynəlxalq turizmin tərkib hissələrindən 

biri olan getmə turizmə ən yaxşı alternativdir. Şübhəsiz, hər bir 

vətəndaş öz marağı və tələbatına görə ona lazım olan istirahət və 
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rekreasiya xidmətlərini harada olsa, alacaqdır. Turizmin gücü də 

bundadır. Yəni bizim vətəndaşlarımız, sadəcə, istirahət üçün 

yayda qonşu ölkələrə üz tutduğu kimi, Naxçıvanın Duzdağında 

müalicə olunmaq istəyən, yaxud XII əsr memarlığının şah 

əsərlərindən olan Möminə xatın məqbərəsini öz gözləri ilə 

görmək istəyən müasir turistlər hansı yollarla olursa olsun, 

hökmən Naxçıvan marşrutunu seçəcəklər. Ona görə də bunun 

kimi onlarla, yüzlərlə sayda turizm ehtiyatlarımızı fəal turizm 

dövriyyəsinə cəlb edib potensialımızı reallaşdırmalıyıq. Daxili 

turizmə elə bir səviyyədə diqqət artırılmalıdır ki, o, beynəlxalq 

turizm sektorunun mövsümi durğunluğu, yaxud valyuta 

kurslarının dəyişilməsi kimi vəziyyətlərdə onu əvəz edə bilsin. 

Əgər sırf səyahətdən söhbət gedirsə, nəinki ölkəmizin başqa 

regionlarından Naxçıvana gələcək olan turistlərin, hətta muxtar 

respublikamızın öz səyahətsevərlərinin regionumuzun görməli 

yerləri ilə tanış olduğunu qətiyyətlə deyə bilmərik. Misal üçün, 

görəsən, nə qədər sayda tələbəmiz Gəmiqaya abidələri, 

Qarabağlar türbəsi, yaxud Batabat yaylağındakı Fərhad evi ilə 

tanışdır? ―Muxtar respublikamızı tanıyırıq?‖ deyə, bir sorğu təşkil 

olunsa, neçə nəfər tam təəssüratla çıxış edə bilər. Təqribən, üç il 

əvvəl Bakıdan gəlmiş iki nəfər qonağımızı Duzdağa baxmağa 

dəvət edərkən bir neçə müəllim həmkarımız da bizə qoşuldu. 

Şaxtadan çıxarkən həmin qonaqlarla bərabər, müəllim 

yoldaşlarımdan biri də aldığı təəssüratdan öz təşəkkürünü bildirdi. 

Mən inanıram ki, belə bir ekskursiya marşrutu olsaydı, həmin 60 

yaşlı naxçıvanlı müəllim yoldaşımız nə qədər işi-gücü olsa da, 

pulunu ödəyib Duzdağa baxmağa gedərdi. Turist marağı kəsb 

edən hər bir şəhərdə şəhəriçi, yaxud şəhərətrafı ekskursiyalar 

təşkil olunur. Ola bilsin ki, bu ekskursiyalar şagirdlər və tələbələr 

üçün pulsuz olsun. Ancaq yay fəsli yaxınlaşdıqca hər şənbə və 

bazar günləri təkcə Naxçıvan-Batabat marşrutu üzrə hərəkət edən 

fərdi avtomobillərin və mikroavtobusların sayı bəzən gün ərzində 

500-dən yuxarı olur. Və burada da yaxşı sürücü, ərazini yaxşı 

tanıyan birisi, yəni bələdçi, yaxud insanlara qida servisi 

göstərəcək insanlar həmişə problem kimi qalır. Belə olduqda, yəni 

hər şeyin özünəxidmət olduğu halda, mənalı istirahətə vaxt 
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qalmır. Amma halbuki daxili turizm marşurutu ilə gələn turistlərə 

xidmət xarici turistlərlə müqayisədə xeyli dərəcədə asandır. 

   Bu sahədə əcnəbi dil, valyutadəyişmə, milli adətlərə 

yabançılıq, geyim və davranış ziddiyyətləri kimi problemli 

məsələlər yoxdur. Həm də daxili turizmdə özünü sınamış xidmət 

müəssisəsi gələcəkdə əcnəbilərə xidmət zamanı daha təcrübəli 

olacaq. Onların xidmətindən istifadəyə ödənilən vəsait isə valyuta 

ehtiyatları kimi ölkəmizdə qalacaq. 

çtxaazl“Şərq qapısı”,  25 aprel  2015-ci il  
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/6858-dakhili-turizm-

idkhalaevaezlaeyidzi-muhum-vasitaedir.html  

 

Ekoturizm sağlamlıq və təbiətə sevgi deməkdir 
 Asudə vaxtın təşkili formaları arasında təbiətlə birbaşa 

ünsiyyət halında aktiv səyahət və istirahət növü olan ekoturizm 

mühüm yer tutur. İnsanın təbiət gözəlliklərinə olan marağı 

planetin istənilən yerindəki qeyri-adi təbii resurslara doğru onu 

səyahətə çəkir.  

Amma, əslində, turizmin bu növündə qeyri-adi heç nə 

yoxdur. Məhz hər bir 

insanın ürəyindəki torpa-

ğa məhəbbət hisləridir ki, 

onun üçün dağ çaylarının 

ağ örpəkli şəlaləsi dün-

yanın ən mahir rəssa-

mının əsərindən də cazi-

bədardır. Dağların yük-

səkliklərindən göz işlə-

dikcə ümman kimi üfüq-

lərə baxmaq, dağ yamaclarının nazəndə leylası bulaqların dirilik 

suyu hər dəfəsində insanı məst edir. Məhz belə təbiət gözəllikləri 

müasir ekoturizm həvəskarlarını özünə çəkən cazibə qüvvəsidir.     

   Ekoturizm və ümumiyyətlə, turizm bir yaradıcılıq 

sahəsidir desək, yanılmarıq. Bəzi insanlar yaradıcılığın sirrini 

yalnız incəsənət və buna yaxın sahələrdə axtarsalar da, amma, 

əslində, təbiət qədər ikinci bir bənzərsizliyə başqa yerdə rast 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/6858-dakhili-turizm-idkhalaevaezlaeyidzi-muhum-vasitaedir.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/6858-dakhili-turizm-idkhalaevaezlaeyidzi-muhum-vasitaedir.html
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gəlmək mümkün deyildir. Bu bənzərsizliyin kompozisiyasına 

uyğun olaraq yeni bir əsər ərsəyə gətirmək isə müasir tələbkar 

ekoturistə gözlədiyindən artıq heyrətləndirici resurslar və buna 

müvafiq xidmətlər təklif etmək bacarığıdır. Bu, əlbəttə ki, bir yaz 

günündə ailə üzvləri və dost-tanışlarla yaşıllığın qucağında gözəl 

bir süfrə açıb dincəlməklə bitmir. Düzdür, müasir ekoturların 

müxtəlif reseptləri vardır. Amma bir faktı hamı təsdiq edə bilər ki, 

təbiət qoynunda keçirilən günün ən yaddaqalan təəssüratı elə 

həmin gün rast gəldiyimiz qeyri-adi flora, fauna nümunəsi, yaxud 

unikal təbiət abidəsidir. 

  Məhz belə təəssüratı yada salanda səyahətlə keçən 

günlərin adi günlərdən nə ilə fərqləndiyini, onların nəyə görə daha 

yaddaqalan olduğunu deyə bilərik. Deməli, turizm səyahətlərinə 

yollanmağı sevdiyimiz kimi, dünyadakı turistləri də diyarımıza 

çəkən işləri ürəklə görmək lazımdır. Məhz bu sevginin gücü ilə 

təbiət abidələrimizi, tarixi-mədəni keçmişimizi dünya mirası 

nümunəsi kimi turistlərə tanıtmaq mümkündür. Doğrudan da, 

Naxçıvanda insanı heyrətə salacaq, həm də tək bir dəfə deyil, 

buraya təkrar-təkrar səyahət edən səyyahlarda hər dəfə yeni 

təəssüratlar yaradacaq çox sayda turizm ehtiyatları vardır. Bu 

ehtiyatlardan səmərəli istifadə yollarının axtarılması günün əsas 

vəzifəsidir. Çünki bizim də turizmin və xüsusən ekoturizmin 

inkişafından gözlədiklərimiz vardır.  

 Müasir turizmdə artıq belə bir tezis qəti olaraq qəbul 

olunmuşdur ki, bölgəyə səyahət edən turistlərin yalnız gəlir 

mənbəyi deyil, eyni zamanda ölkə haqqında informasiya ixrac 

edən xoşniyyətli elçilər olduğu unudulmamalıdır. Yəni bölgəyə 

gələn əcnəbi turistlərdən ―mədəniyyət idxalı‖ əvəzinə onlara öz 

mədəniyyətimizi tanıtmaq bugünkü turizm strategiyasının əsasını 

təşkil etməlidir. Bu isə, ilk növbədə, ölkədaxili turizmin, bunun da 

mühüm növlərindən biri olan ekoturizmin inkişaf etdirilməsi, 

gənclərin və müxtəlif həssas sosial kateqoriyalardan olan digər 

insanların buna cəlb olunması ilə başlayır. İndi sübut olunmuşdur 

ki, məhz ekoturizm yolu ilə cəmiyyətdə mühüm dəyişikliklərə 

nail olmaq mümkündür. Çünki ekoturizm təbiəti sevməyin, ondan 

ilham almağın, mənəvi zənginləşməyin ən hamar yolu kimi öz 
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təsdiqini tapmışdır. Bu gün zəif nəzarətdən və yaxud əhatəsindəki 

həmyaşıdlarının və lüzumsuz yad informasiya axınının təsirindən 

düzgün olmayan istiqamətdə formalaşan, xalqımızın tarixindən və 

qədim mədəniyyətindən məlumatlı olmadığı kimi, təbiətdən də 

uzaq düşmüş bəzi gənclərimizin fiziki və mənəvi tərbiyəsində 

muzeylərə və tarixi yerlərə təşkil olunan tur və ekskursiyalar kimi, 

ekoturizm kamplarının əhəmiyyətini də xüsusilə vurğulamaq 

lazımdır. Bəzi cavanlarımız Batabatın, Ağbulağın, yaxud 

Nəhəcirin yamacları boyunca birnəfəsə yürüş edəndən, dostları ilə 

narbənd ağacının kölgəsində süfrə açıb, baldırğan gözəsindən bir 

ovuc su içəndən sonra, görəsən, onların qolunu bükən tapılarmı? 

Lüks həyata öyrəşmiş bu gənclərə təbii qüvvələri dəf etməyi 

öyrədən, onları təbiətə yaxınlaşdırıb, yurd sevgisi hislərini 

dərinləşdirən tur və ekskursiyalar kütləvi hala gəldiyi zaman artıq 

boş vaxtını internetdə ―əridənlərin‖ sayı da, şübhəsiz, azalacaqdır. 

Ona görə də cəmiyyətimizdə kütləvi idmanla bərabər, ekoturizmi 

də insanların asudə vaxtının səmərəli təşkili, gənclərin sağlam 

böyüməsinin mühüm vasitəsi kimi istifadə olunmasını həm 

sağlamlıq, həm də tərbiyəedici vasitə kimi tətbiq etmək mühüm 

əhəmiyyət daşıyır. Naxçıvanda bu istiqamətdə də həyata keçirilən 

tədbirlər artıq öz bəhrəsini verməkdədir. 

 çtxaazl“Şərq qapısı”,  5  iyun  2015-ci il  
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/7224-ekoturizm-

sazhhlaml-zh-vae-taebiaetae-sevzhi-demaekdir.html  
 

 

 

 

ġahbuzda turizm mövsümüdür 
   Müasir turizm, hər şeydən əvvəl, səyahətsevərlərin asudə 

vaxtının mənalı keçirilməsi, daha ucuz qiymətlərlə daha çox 

rekreasiya xidmətlərindən istifadə olunması və əhalinin bütün 

təbəqələrinin turizmə cəlb edilməsi tezisləri ilə xarakterizə 

olunur. Aktiv səyahətlər sonunda müxtəlif turlarda iştirak edən 

turistlər bu yolla ziyarət etdikləri məkanlardan aldıqları 

təəssüratlarla, bir növ, özünümükafatı da təmin etmiş olurlar. 

Belə ki, səyahətə çıxdıqda təbiətlə birbaşa ünsiyyət, tarixi 

zənginliklərlə canlı tanışlıq və qonaqpərvərliklə qarşılanmaqdan 

alınan mənəvi zövq bu tələbatın insanın özü tərəfindən 

ödənilməsinə imkan yaradır. Bu baxımdan Şahbuz rayonu ideal 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/7224-ekoturizm-sazhhlaml-zh-vae-taebiaetae-sevzhi-demaekdir.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/7224-ekoturizm-sazhhlaml-zh-vae-taebiaetae-sevzhi-demaekdir.html
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məkanlardan biridir. Bu füsunkar bölgəmizdə mövcud olan turizm 

ehtiyatlarının cazibə gücünə və rayonun müasir inkişaf 

mənzərəsinə baxdıqda buradakı hər bir turistdə lazımi emosiyanı 

yarada biləcək mənbələri görmək olar. Şahbuza, onun kəndlərinə 

gələn qonaqlar üçün ekoturizm, kənd-yaşıl, tibbi-sağlamlıq, 

fotoovçuluq, kamp, habelə mədəni-tanışlıq turizmi üçün yaxşı 

imkanlar vardır.  

  Şahbuza bir 

bələdçi gözü ilə 

nəzər salaq: Şahbuz 

Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının şi-

malında, dağlıq və 

dağətəyi ərazidə yer-

ləşir. Rayonun, de-

mək olar ki, bütün 

ərazisi bol sulu olub, 

iti axan dağ çayları 

və füsunkar təbii 

yaşıllıqlarla əhatələnmişdir. Havası çox təmiz və yayda sərin, 

qışda mülayimdir. Rayonda bir şəhər, bir qəsəbə və 23 kənd 

vardır. Şahbuz şəhəri və Badamlı qəsəbəsi ilə yanaşı, Kolanı, 

Kükü, Biçənək, Badamlı, Külüs kəndləri rayonun iri yaşayış 

məntəqələrindəndir. Bütün kəndlər müasir yol və digər sosial 

infrastruktur şəraiti ilə təmin olunmuşdur. Şahbuzu üzük qaşı kimi 

dövrəyə alan sıra dağların Salvartı, Küküdağ, Keçəldağ kimi 

hündürlüyü 3 min metrdən yüksək olan zirvələri vardır. Yaşıl 

libaslı məşhur Batabat meşəsi və gözəl mənzərəli Biçənək dağ 

aşırımı da Şahbuzdadır. Bu rayon özünün mineral bulaqları və 

müalicəvi dərman bitkiləri ilə təkcə ölkəmizdə deyil, bütün 

Cənubi Qafqaz regionunda yaxşı tanınır. Dərələyəz silsiləsinin 

cənub yamacları, Küküdağ, Qanlıgöl və Batabatda rast gəlinən 

çox sayda nadir bitki, kol və ağac nümunələri özünün müalicəvi 

xüsusiyyətləri ilə hələ on illər öncəsindən ölkəmizdə və xaricdə 

yaxşı tanınıb. Şahbuzda geniş panoramalı dağlıq relyef, 

atmosferin təmizliyi və diqqətlə qorunan biomüxtəliflik burada 
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fotoovçuluğun, elmi-müşahidə turizminin və ekoturizmin 

müxtəlif növləri üçün geniş imkanlar açır. 

  Bütün bunlar və yaradılmış müasir turizm infrastrukturu 

əsasında Şahbuz rayonuna gəlmiş turistlərin mənalı istirahəti üçün 

müxtəlif istiqamətlərdə turlar təşkil etmək mümkündür. Çox geniş 

yayılmış kənd turizmi üçün rayonun bütün kəndlərində müasir 

tələblərə çata bilən normal şərait vardır. Mövcud sosial 

infrastruktur, əhalinin həyat səviyyəsinin və məşğulluğunun 

yüksəlməsi nəticəsində komfortlu həyat tərzinə keçid də sürətlənir 

ki, bu da, xüsusən isti yay günlərində öz tətilini sərin-səfalı 

Şahbuz kəndlərində keçirmək istəyənlərin sayını artırır. İndi 

çoxumuz uzaq məsafələrə səyahət edən turistlərə təklif olunan 

bəzi xidmətlərin, xüsusən nəqliyyat xidmətinin qiymətlərindən 

gileylənsək də, bir faktı da göstərək ki, hazırda xaricə səfər edən 

iki nəfərin bir həftəlik istirahəti qiymətinə çox da uzağa 

getmədən, Şahbuz kəndlərinin birindəki müasir evlərdə 

yerləşməklə dörd nəfərlik bir ailənin az qala bir ay müddətində 

istirahət etməsi mümkündür. Üstəgəl, istirahət üçün kəndə gəlmiş 

uşaqları yeni dostlar, təbiətin qucağında əyləncələr, bol meyvə və 

bir də kəndin nağıl kimi təsərrüfat həyatı ilə tanışlıq gözləyir. 

Şahbuzda turizm deyərkən səyahətsevərlərin yadına ilk olaraq 

Batabat yaylağı, onun ətraf gözəllikləri düşür. Ancaq gəlin 

tələsmədən, bir az geri qayıdıb hələ Naxçıvan şəhərindən 

başlayan yolumuza bir də nəzər salaq. Şahbuza gələrkən Heydər 

Əliyev Su Anbarına çatar-çatmaz Salvartının zirvəsindən üzüaşağı 

heyrətamiz bir mənzərə açılır. Bir yandan da yayın bu istisində 

hamar asfaltla sürətlə irəliləyən avtomobilin şüşəsindən içəri 

dolan sərin dağ havası şəhərdəki istini bircə anda unutdurur. Məhz 

bundan sonra su anbarının ətrafındakı kölgəliklərdə balıq tutub 

istirahət etmək, yaxud Batabat yolu üzərindəki müasir İşgəsu 

restoranında ləzzətli təamlardan dadmaq mümkündür. Şahbuzda 

zaman çox sürətlə keçəcək. Çünki ətrafınızda görməli yerlərlə 

tanış olmaq istəyən çox sayda digər dost-tanışlarınız da mütləq 

olacaqdır.     

Şahbuz şəhərindən rayonun müxtəlif istiqamətlərindəki 

marşrutlar üzrə yola çıxdıqda turistləri çox sayda qeyri-adi 
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mənzərələr və zənginliklərlə tanış etmək mümkündür. Adi 

sərnişin kimi indi Şahbuzdan rayonun böyük kəndlərindən biri 

olan Küküyə qədər cəmisi 12 kilometr məsafəni lüks avtomobillə 

15-20 dəqiqəyə getmək mümkündür. Ancaq bu istiqamətdə 

tanışlıq məqsədilə təkcə yolboyu səyahətimiz bir neçə saat da 

çəkə bilər. Misal üçün, Şahbuz şəhərindəki təmiz və səliqəli 

mehmanxanada gecələyib səhər sübhdən bu istiqamətdə yola 

çıxsaq, Qızıl Qışlağa çatmamış asfaltın lap kənarından axan iti 

çaydan su içməyə enmiş vəhşi dağ keçilərinin ürkək baxışlarına 

nə qədər desən tamaşa etməyə dəyər. Əgər üzərinizdə fotoaparat 

da varsa, buradan çəkə biləcəyiniz kadrlar səyahətdən qayıdanda 

sosial şəbəkədəki dostlarınız üçün ən heyrətamiz sürpriz, Şahbuza 

edilmiş səyahətdən sonra ən yaddaqalan təəssüratlardan biri 

olacaqdır. Bir çıqqıltıdan sonra dağ keçilərinin ildırım sürətilə 

yoxuşlanıb yox olduğu qayalıqlardan pırıltı ilə qalxan kəkliklərin 

qaqqıltısı isə bu günə qədər eşidilməmiş bir nəğmə kimi uzun 

müddət qulaqlarınızda səslənəcəkdir. Xülasə, belə gözəl etüdlərlə 

Şahbuzun Qızıl Qışlaq-Kükü, Batabat, Badamlı, Külüs-Keçili, 

Ağbulaq-Gömür, Nursu istiqamətlərində də bir-birindən bənzərsiz 

təbiət gözəllikləri, unikal fauna və flora nümunələri ilə turistləri 

heyrətləndirmək mümkündür.  

   Muxtar respublikamızda müasir turizm infrastrukturu 

yaradılması baxımından Şahbuzdakı Ağbulaq İstirahət Mərkəzini 

xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Bu mərkəzin əhəmiyyətini təkcə 

burada təklif olunan rekreasiya xidmətləri ilə məhdudlaşdırmaq 

düzgün olmazdı. Artıq neçə ildir ki, fəaliyyətdə olan Ağbulaq 

İstirahət Mərkəzi muxtar respublikada həyata keçirilən sosial 

layihələrin də bir mərkəzi halına gəlmişdir. Belə ki, mərkəzin 

yaradılmasını təkcə Ağbulaq və Gömür kəndlərinin əhalisinin 

təsərrüfatı, gənclərin məşğulluğu baxımından deyil, həm də ilin 

müxtəlif fəsillərində öz asudə vaxtını səmərəli keçirən məktəbli 

gənclərin ekoloji tərbiyəsi və müxtəlif həssas əhali qruplarının 

zəruri tələbatlarının ödənilməsi baxımından da uğurlu layihə 

saymaq olar.     

  Beləliklə, Şahbuza gələn turistlərə hələ Batabata çatmadan 

günlərlə sürəcək elə bir maraqlı tur kompozisiyaları təklif etmək 
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mümkündür ki, bununla onlar dünyanın cənnət yerini heç uzaqda 

deyil, Naxçıvanın özündə axtarmalı olduqlarına bir daha 

inansınlar.  

çtxaazl“Şərq qapısı”,  5  avqust  2015-ci  il 
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/7643-shahbuzda-turizm-

moevsumudur.html  

Naxçıvan mədəniyyət və turizm mərkəzidir 
Tarix boyu sivilizasiyaların bir-birinə qarşı rəqabətinin 

nəticəsi özünün mədəni inkişaf göstəriciləri olan maddi və qeyri-

maddi mədəniyyət nümunələrində dövrümüzə qədər gəlib 

çatmışdır. Elminə dərin hörmət etdiyimiz tarixçilərimizə istinadən 

deyə bilərik ki, minillər boyu bəşəriyyəti tərəqqiyə aparan güc 

yalnız yüksək mədəniyyətə qovuşmaq üçün çəkilən zəhmət, 

yaradıcılıq və axtarışlarla keçən insan ömrü olmuşdur. Məhz bu 

insanlar hər cür əziyyətə qatlaşaraq illər boyu daşı daş üstə 

qoymuş, gördüyü hər işdə elm axtarmış, bəzən də tarixin 

ədalətsizliklərinə sinə gərib səbirlə yoluna davam etmişlər.  

Qədim Azərbaycan tarixinin hər səhifəsində öz izlərini 

qoruyub saxlamış Naxçıvan da dünya mədəniyyətinə elə bir miras 

qazandırmışdır ki, onun təbliği üçün indi qarşımızda çox əlverişli 

fürsətlər yaranmışdır. Düzdür, ölkəmizin və muxtar 

respublikamızın hərtərəfli inkişafına qısqanclıqla yanaşıb ona 

yaraşmayan don geydirmək istəyən qüvvələr olsa da, ancaq sayı 

getdikcə çoxalan dostlarımız sayəsində indi təkcə Naxçıvanımız 

haqqında bir turist deyil, səmimi bir qonaq kimi ürəkdolusu 

danışan səyahətçilərin sayı minlərlə, on minlərlədir. Turizmin də 

mədəniyyətlərarası bir körpü, həm də çox etibarlı bir dialoq 

vasitəsi olduğuna inandığımız üçün bu təəssüratların gələcəkdə 

daha geniş və böyük təsiretmə gücünə malik olacağına da 

şübhəmiz yoxdur. Naxçıvan elə yerdir ki, ona yaradıcı gözlə 

baxmaq, onun haqqında yazmaq, ürəkdən gələn fikir söyləmək 

başqasının kəlmələrini köçürməyi özünə vərdiş etmiş üç-beş 

nəfərdən başqa heç kim üçün çətin iş deyil.  

Mədəniyyət və turizm 
  Mədəniyyətin cəmiyyəti formalaşdırmaq, onu idarə etmək, 

habelə insanı elmin zirvəsinə doğru çətin yollara çıxmağa vadar 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/7643-shahbuzda-turizm-moevsumudur.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/7643-shahbuzda-turizm-moevsumudur.html
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etmək kimi gücü yaxşı məlumdur. Ölməz mütəfəkkir şairimiz 

Hüseyn Cavid xalqların qəflət yuxusundan oyanıb, dünya 

arenasında öz yerini tuta bilməsi üçün bir vaxtlar ―Turana 

qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, 

mədəniyyət!..‖ yazırdı. Bu fikir ötən əsrin 90-cı illərindən bəri 

populyar olan Qərb politoloqu S.Hantinqton tərəfindən ortaya 

atılmış ―Dünyada mədəniyyətlər mübarizəsi‖ tezisindən yarım əsr 

əvvəl söylənilmişdi. 

Doğrudan da, mədə-

niyyətə qovuşmaq 

üçün qılınc və 

tüfəngin artıq heç bir 

nəticə vermədiyini, 

bunun üçün insan-

ların cəmiyyətin ay-

dınlarının işığında 

mədəniyyət zirvə-

sinə ucalmağın tək 

yol olduğu artıq heç 

bir kimdə şübhə 

yaratmır. 

Mədəniyyət çox geniş məfhumdur və o bir çoxlarının tək 

mədəniyyət sahəsi kimi bildiyi incəsənətdən tutmuş ictimai 

həyatın, demək olar ki, bütün sahələrini əhatə edir. Məktəbdə və 

universitetdə təhsil mədəniyyəti, tibb-sağlamlıq obyektlərində 

səhiyyə mədəniyyəti, restoranda yemək mədəniyyəti, sükan 

arxasında və səkidə yol mədəniyyəti, camaat arasında və evdə 

geyim və davranış mədəniyyəti, çıxış zamanı nitq mədəniyyəti, 

bilet alarkən növbəyə durmaq mədəniyyəti və sair. Bəri başdan 

deyim ki, dəyərli oxucularımızın öz düşüncələrinə görə bu 

fikirləri təqdir və ya təkzib edə biləcəyini bir düşüncə 

mədəniyyəti kimi qəbul edirik. Yəni bir gün şəhərdə hər gün 

rastlaşıb, hal-əhval tutduğumuz dostlarımız əlavə edib desələr ki, 

mədəniyyət həm də qonaq qarşılamaq, alış-verişdə istehlak 

mədəniyyəti və yaxud avtobusda böyüklərə yer vermək 

mədəniyyətidir, heç etirazımız olmayacaq. Xülasə, insan elə bir 
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varlıqdır ki, özünün maddi durumuna və mənəvi zənginliyinə görə 

ona hər cür mədəni libas yaraşır. Yetər ki, bu libası tikib ona 

zamanın tələbinə görə naxış vura biləsən. Yəni, yaxşı mənada, 

qonşudan dala qalmamaq üçün edilən müsbət nə varsa, hamısı hər 

bir insanın özünə, ailəsinə və yaşadığı cəmiyyətin mədəni 

inkişafına verdiyi töhfədir. Bütün bunların bir mədəniyyətlərarası 

dialoq körpüsü olan turizm vasitəsilə dünya ilə paylaşılması isə 

―mədəniyyət və turizm‖ formulunun bir-birini nə qədər 

tamamladığını bir daha sübut edir. 

   Turizm və mədəniyyət 
  Bəzən oturub fikirləşəndə bəzi sadə sualların cavabı saatlarca 

vaxt aparır. Əslində, bunları sadə adlandırmamaq da mümkündür. 

Azərbaycan mədəniyyəti bütün dünyanı fəth etdiyi, xalqımız öz 

tolerantlığına görə aləmə nümunə olduğu halda, nəyə görə bəzi 

üzdəniraqlar bunun əksini iddia etməklə ölkəmizə səyahət etməyi 

riskli sayırlar. Doğrudur, ola bilsin ki, bədnam qonşu Ermənistanın 

təcavüzkar hərəkətləri bütün Cənubi Qafqaz regionu üçün bir mənfi 

imic formalaşdırıb. Ancaq dünyada sağlam düşüncəli, mədəniyyət 

hərisi olan milyonlarla səyahətçi insan vardır ki, onlar hansı təhlükə 

olsa da, həmin yerə baş çəkməyə, bu mədəniyyəti yaradan insanlarla 

canlı ünsiyyətdə olmağa çoxdan qərar vermişlər. Belə turistlərin 

gözlədiyi təəssürat isə onların əhatəsindəki bütün insanlar üçün çox 

dəyərlidir. Axı mədəniyyət bölüşdükcə daha da genişlənən bir 

məfhumdur. Buna görə də müasir mədəniyyətimizi dünya ilə 

paylaşmaq üçün gəlmə turizmin bütün növlərindən istifadə olunması 

üçün hər il, hər turizm mövsümü yeni yaradıcı yollar axtarılması, 

ölkəmizin, muxtar respublikamızın turizm ehtiyatlarının, mövcud 

turizm potensialımızın hərəkətə gətirilməsi tələb olunur. Çünki hər 

gələn qonağın, hər xarici turistin öz ölkəsinə apardığı təəssürat indi 

bizə daha çox lazımdır. 

   Qədim Naxçıvan özünün 5 minillik şəhərsalma tarixi ilə 

mühüm mədəniyyətlər qovşağında yerləşir. ―Şərq-Qərb dialoqu‖ 

mövzusunda keçmişdən indiyə qədər aparılan çox sayda tarixi 

araşdırmalarda ―Naxçıvan‖ kəlməsinin keçmədiyi əsər tapmaq, 

demək olar ki, qeyri-mümkündür. Bu torpaq həmişə səyyahların, 

fatehlərin diqqət mərkəzində olub. İnsan çox zaman düşünür ki, 

tarixə iz salmış böyük bir sivilizasiyanın mədəniyyəti bəzən kiçik 
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bir qalanın sirlərində gizli saxlandığı kimi, bu regionun tarixi də 

elə Naxçıvanın tarixində yazılıb. Naxçıvan torpağı xalqımızın 

qəhrəmanlığı ilə yazılmış çətin, keşməkeşli tarixə sahibdir. İndi 

dünyanın ən təmiz, sakit və tərəqqi edən bir diyarı olsa da, 

yüzillər boyu Naxçıvan savaşan orduların döyüş meydanı 

olmuşdur. Müasir dövrdə isə texnoloji inkişaf dövrünü yaşayan 

Qərbin insan mənəviyyatı, onun sağlam gələcəyi sarıdan düşdüyü 

böhran dövründə blokadada yaşayan bir muxtar respublikada 

insana verilən dəyər mövzusu ən yeni tariximizin ən maraqlı 

fəslidir. Bu gün muxtar respublikamıza səyahət edən sanballı 

turistlər öz vətənlərinə geri qayıdanda nə qədər iş-gücləri olsa da, 

Naxçıvan təəssüratlarını dünya ilə paylaşmaq üçün vaxt tapırlar. 

Qəzet və internet səhifələrində belə təəssüratları oxuduqca milli 

mədəniyyətimizin bütün saflığı ilə Naxçıvanda qorunub 

saxlandığının qürurunu yaşayırıq. Belə bir şəffaf payız günündə 

Naxçıvana gəlmiş qonaqların sirli bir daş kitabənin önündə 

dayanıb dəqiqələrcə tamaşa edirmiş kimi elə hava limanındaca 

ətrafın seyrinə donub qaldığına azmı şahid olmuşuq? 

Qonağımızın bundan sonrakı təəssüratlarını daha da 

dolğunlaşdırmaq üçün bu andan sonra qarşımızda nə qədər desən 

imkan var. Əgər turizmçi kimi işimizdə peşəkarıqsa, onda 

qonaqları tələm-tələsik kababxanaya aparmamalı, onları bu 

diyarda tarixlə müasirliyin qovuşduğu, gəncliyin coşub-daşdığı, 

torpağın barından ağacların baş əydiyi... məkanlarla tanış 

etməliyik. Çindən Bağdada qədər Asiyanın yarısını fəth etmiş 

Teymurun fəth edə bilmədiyi sirli qalanın ətrafındakı insan əli 

möcüzələri bu gün peşəkar təqdimatını gözləyir. Qoy turistlərimiz 

bilsinlər ki, qədim dünyanın sirlərini özündə saxlayan Naxçıvanda 

bu gün də tarix yazılır. Bu salnamənin canlı şahidi olub keçmişə 

diqqət və gələcəyə qayğı, rəhbərə sədaqət və qanunlara hörmət, 

təbiətə sevgi və insana məhəbbət kimi ülvi hislərlə zənginləşmək 

üçün ilin istənilən fəslində Naxçıvana səfər etməyə dəyər. Bu 

qonaqpərvər torpaqda qapımız hamının üzünə açıqdır.  

 çtxaazl“Şərq qapısı”,  2  oktyabr  2015-ci  il  
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/8082-nakhdzh-van-

maedaeniyyaet-vae-turizm-maerkaezidir.html  

 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/8082-nakhdzh-van-maedaeniyyaet-vae-turizm-maerkaezidir.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/8082-nakhdzh-van-maedaeniyyaet-vae-turizm-maerkaezidir.html
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Baba və nəvənin söhbəti 
  Keçmişinə qayıdış, əcdadını tanımaq hissləri nə qədər 

uludur, deyə bilmərəm, amma hər bir insanın lap körpəlikdən 

dinlədiyi bütün həzin laylalardan, xısın-xısın qulaq verdiyi 

əhvalatlardan daha maraqla duymaq istədiyi bir hekayə vardır. 

Bu, ağlı kəsəndən, dünyanı düşünəndən sonra onun beynində baş 

qaldıran, – ”Bəs mənim babam, babamın babası kim olub?” – 

sualına cavab axtarmasıdır. 

   Balaca toppuş əlləri ilə babasının ətəyindən sıx-sımarıc 

yapışıb, bağçadakı otların arası ilə dovşan kimi tullanan balaca 

Mətinin babasından ―Baba, bəs sənin baban kim olub?‖ – deyə 

soruşması kimi.  

  – Düzdür, o dövrün kişiləri qollu-biləkli olublar, – deyə 

baba nəvəsinə doğru əyilib yanağına yağlı bir öpüş də qondurdu. 

Bax o yolumuzun üstündə bulaqdakı yekə təhnə daşını deyilənlərə 

görə, babamgil, qardaşları ilə öküz arabasında hardansa gətiriblər. 

İndi texnika əsridi, nəhəng maşınlar bir saatda bir dağı yarırlar. 

İstəyirəm sən də onlar 

kimi olasan. Amma 

dünən sənin əlində o 

dondurmadı, nədi, 

yenə gördüm, – deyə 

baba nəvəsini mə-

zəmmət elədi. Belə 

şeylər ziyandır, əziz 

nəvəm. Bax həyətdə 

gilas, gilənarımız ye-

tişib, ürəyin bir şey 

istəyəndə nənəndən 

ərik, tut qurusu al, 

onlardan ye! Bizim 

vaxtımızda dondurma-filan olmazdı, məhləmizdəki o bulağın 

sərin suyu min dənə dondurmaya dəyər, – deyərək baba əli ilə 

alma ağaclarının qurumuş budaqlarını qoparmağa çalışırdı. 

 Baba fikrə dalmışdı, xəyalları onu uzaqlara, lap çox 

uzaqlara aparmışdı deyəsən. Yanında çubuqdan at düzəldib, öz 
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uşaq dünyasına qapılmış nəvəsi də sanki artıq qane olmuşdu 

babasının bu cavabına. Amma baba dərin fikrə getdi. Yaddaşının 

dərinliyindən o qədər acılı-şirinli xatirə canlandırdı ki, onları bir 

dəqiqədə yaza bilən olsaydı kaş ki! Doğrudan da, bəs mənim 

babam kim olub, o bizə nə miras qoyub, var-dövləti nə idi? – deyə 

baba öz-özünə düşünürdü. Axı o dövr cah-cəlal dövrü olmayıb. O 

dövrün kişiləri at çapar, qılınc oynadar, toylarda güştü tutar, halay 

çəkib yallı gedərdilər. Elin harayına çatan, beş nəfərlə iyirmi beş 

nəfər yağı düşməni bir gecədə qırıb, həmin yerin adını da indiyə 

qədər yaşatdıran babalarımız olub axı.  

  Baba üzünü nəvəsinə tutub astadan söhbətinə davam etdi: 

Bizim babalarımız qara yazdan, çöldə qaralıb yanmış əlləri ilə 

daşdan çörək qazanardı. Qışda da ki, kürsünü qurub, başının altına 

yığdığı azuqəsini yeyərdi. Bəs indi? Düzdür, zəmanə çox 

dəyişilib, indinin ən kasıbı o vaxtın bəy-xanı kimi özünə güzəran 

qurub. Amma di gəl ki, kəndimizin bağ-bərəkətinə, bal-

qaymağına, qovurma dolu qazanına qane olmayıb, şəhərdə, 

doqquzuncu mərtəbədə oturub yarpızın, bənövşənin, nərgizin 

həsrətini çəkən, sonra da mənzum ―şeirlər‖ qoşanlar da var. Öz 

işləridir, neynək, bəlkə onlar, heç uşaqlıqda şehli çəməndə 

qaçışmayıb, yolda-yamacda qarı buza çevirənəcən xizək 

sürməyiblər. Belələrinə bizdə ―dizi çöldə-bayırda bərkiməyib‖, – 

deyərlər. Onların yanından yel ötəndə azarlayıb, həmin saat 

həkimə qaçırlar. Bir çaynik kəklikotu çayındansa bir torba acı 

dərmanı içərlər. Balam, adam hər sənətin sahibi olar. Amma daha 

sən dünən bu kənddən getmisən. Bu, bizə yaraşmaz axı! Eləsi var 

ki, bir vaxtlar kənddə quzu otaranda hər bulaqdan su içməyi 

bəyənməzdi. Amma indi uşaqların yolu şəhərə düşəndə bizə 

kənddən su gətirin, – deyirlər. Əgər Gurbulağın suyundan 

istəyirsənsə, onda gərək, bir yaz günü, baldırğan təzə özəkləyəndə 

özün durub gələsən bu dağların ətəyinə. Nə qədər çox işin-gücün 

olsa da. 

 Baba sanki öz-özünə danışırdı. Nəvəsinin də çubuq atını 

çoxdan qırıb sındırdığını indi gördü. Mənim babam çox qoçaq 

kişi olub, – dedi. Qonaq-qaralı, gəlib-gedənli olub qapısı. Bizi də 

çox sevərdi, qucağına alıb öpərdi, mənim yaxşı yadıma gəlir. 
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Amma biz çətin dövrlər keçirdik, çox çətin. Bəzən elə çətinlik 

görmüşəm ki, bir gündə sanki bir neçə il qocalmışam. Gör sənə nə 

deyəcəm, biləsən, – deyə baba gözlərini ona zilləmiş nəvəsinə 

doğru əyildi. Bax, kənddəki o təzə mağazanı görürsən? Bizim 

Fərhadın dükanını deyirəm. Hər gün səhər məktəbə gedəndə bir 

bax, dükan açılan kimi şəhərdən iki böyük qutu təzə çörək 

gətirirlər. Bilirsən, bu nə deməkdir? Çörək bolluğu! Bolluq içində 

yaşamağa nə var ki? Min şükür! ―Allah təkcə çörəyi əlimizdən 

almasın!‖ – mənim babam həmişə belə deyərdi. İnsanlarımız heç 

zaman zəhmətdən qaçmayıb, əkib-becəriblər. Ona görə də heç o 

vaxtlar da çörək sarıdan korluq çəkməmişik. Ancaq o vaxtlar hər 

şey çox çətin idi. İndi əkib-becərməyə nə var ki? Şükür Allaha, 

torpaq özümüzün, maşın özümüzün. O vaxtlar babalarımız əkini 

suvarmaq üçün daş-kəsəyi yarıb minbir əziyyətlə arx çəkirdi. İndi 

borularla su çəkilib. Necə deyərlər, su lap ayağının dibində. 

  Ay oğul, çörək gətirən maşını dedim, yadıma düşdü. O 

maşın gündə bir neçə dəfə kəndimizə isti çörək gətirir. İndi 

yollara baxıram, keçmiş günlər lap gözümün önündə canlanır. 

Heç yadımdan çıxmır, bir iş dalınca şəhərə getmək üçün bir neçə 

gün əvvəldən hazırlaşırdıq ki, uzaq yol gedəcəyik. Çünki indiki 

kimi belə yollar yox idi. Bu gün, maşallah, kəndimizin yolu lap 

şəhər yoluna oxşayır. Gediş-gəliş xeyli asanlaşıb. Şəhərə də 

maşınla rahat gedirik.  

 O gün kəndə fikir verirəm. Nə qədər gözəl binalar tikilib. 

Hələ sizin oxuduğunuz məktəbi demirəm. Məktəb binası bizim 

dövrümüzdəki ən yaxşı universitetin binasından da yaxşıdı. 

Nənənin sandığında gizlətdiyi albomda atanın oxuduğu 

universitetin şəkilləri var. İnanmırsan, bir gün aç, bax. 

Baba nəfəsini dərib dərin bir fikrə daldı. Gözü uzaqlarda gəzirdi. 

Sanki kəndi başdan-başa əhatə edən uca dağların ətəyində nəsə 

axtarırdı. Bu dağlar bütün dövrlərə şahidlik edib axı. Keçmiş 

günlərin xatirəsi, babalarımızın gün-güzəranı bir-bir gözünün 

önünə gəldi. Kəndin on illər bundan qabaqkı siması, insanların 

gün-güzəranı və bugünkü müasir binalar, insanların firavan 

həyatı. Düzünü deyim, heç o vaxt oxumaq da belə asan olmayıb, – 

xəyallardan ayrılmadan sözünə davam etdi nurani baba. Nəvəsinin 
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ipək saçını sığallayaraq dedi: O vaxtlar oxumaq üçün kitab nədi, 

qələm-dəftəri də zorla tapardıq. O gün bayramda məktəbinizin 

direktoru zəng vurmuşdu. Kefimi soruşdu. Dedi yeni kitabları 

məktəbimizə daşıyırıq. Ay oğul, bunlar nə kitabdı belə, – deyə 

soruşanda, dedi ki, yeni pulsuz dərsliklərdi, bir də ədəbiyyat 

kitabları. Dövlətimiz göndərib ki, nəvələriniz yaxşı təhsil alıb, 

savadlı, bilikli, vətənpərvər ruhda böyüsünlər. Deyir kitabxanada 

10 mindən çox kitab var. Bizim vaxtımızda heç rayonumuzun 

mərkəzi kitabxanasında min kitab yox idi. İndi məktəbdə yaxşı 

təhsil almaq üçün hər şərait vardır. Çalışın, bala, oxuyun, yaxşı 

təhsil alın. Sən də dərslərini yaxşı oxu, savadlı həkim ol. Babanın 

çoxdankı arzusudu bu. Əvvəllər xəstələnəndə çox əziyyətlər 

çəkərdik. Kənddə tibb ocağı yox idi. Rayon mərkəzinə getməyin 

özü də bir çətinlik idi. Kəndin mərkəzindəki həkim 

ambulatoriyasını qurub-yaradanlara eşq olsun. Orada hər cür 

dava-dərman var. İndi həkimlər də qayğımıza yaxşı qalırlar. O 

gün mənə də baş çəkib müayinə etdilər, dərmanlarımı da verdilər. 

Sağ olsunlar, vaxtaşırı da gəlib evdə hal-xətrimizi soruşur, 

səhhətimizlə maraqlanırlar.   

Söhbətin bu yerində nəvənin əlləri babasının ətəyinə 

kilidləndi: bir yurd sevgisi, gücü, qüvvəsi ilə. Lakin balaca 

Mətinin səksənyaşlı qocanın zamanın qırışlarında gizlənmiş 

gözlərindən süzülmüş iki damla yaşdan xəbəri olmadı… 

– ―Kaş bizim babalarımız da bu günləri görə biləydilər‖, – 

deyən baba əsasına soykənərək yenidən xəyallara daldı. 

 l“Şərq qapısı”,  8  avqust  2015-ci  il 
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/7674-baba-vae-

naevaenin-soehbaeti  

Naxçıvanın ĢəhərləĢən kəndləri 
 Nehrəm, Sədərək, Qarabağlar, Cəhri, Yaycı, Dəmirçi! 

Əslində, bu sıranı daha da artırıb muxtar respublikamızın iri kənd 

yaşayış məntəqələri haqqında saatlarca söhbət açmaq 

mümkündür. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 200-dən artıq 

yaşayış məntəqəsi arasında bu kəndlərin yerləşmə mövqeyi, 

əhalisinin sayı və inkişaf səviyyəsi haqqında “Şəhərləşən 

kəndlərimiz” rubrikasında dərc olunmuş yazılara və qeydlərimizə 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/7674-baba-vae-naevaenin-soehbaeti
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/7674-baba-vae-naevaenin-soehbaeti
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yenidən qayıtdıq. Əhalisinin sayı 5 min nəfərdən artıq olan bu altı 

iri yaşayış məntəqəsi haqqındakı yazıların rubrikası son nəticədə, 

özü başlığa çıxdı. Nə dərəcədə buna nail olundu, qoy buna 

tələbkar oxucular qiymət versinlər. Ancaq gəldiyimiz nəticələri 

ümumiləşdirməyin də faydalı olacağı qənaətindəyik. Beləliklə, 

Naxçıvan və onun şəhərləşən kəndləri. 

 Şəhərin cazibə qüvvəsi, onun mədəniyyət mərkəzi kimi 

üstünlükləri həmişə 

insanları özünə çək-

mişdir. Elə buna görə də 

tarixən kiçik yaşayış 

məntəqələrinin böyüyüb 

şəhərlərə çevrilməsini 

tərəqqi, şəhərlərin kiçilib 

yox olmasını isə təbii 

olaraq tənəzzül adlan-

dırmışlar. Şəhər və kənd 

həyat tərzləri arasında 

həmişə təzadlı müqayisə 

predmetləri olsa da, cə-

miyyətin inkişafı ilə 

şəhər və kənd arasındakı 

fərq təzahürləri də yox 

olur və köhnədənqalma ―kəndli‖ ifadəsi də öz qüvvəsini itirir. 

Müasir dünyada yaşıllıq içindəki sakit və mədəni kənd yaşayış 

yeri, ondan o qədər də uzaqda olmayan iri şəhər isə biznes və 

sənaye mərkəzi kimi qəbul olunur. Buna görə də Naxçıvan 

şəhərindən cəmi 9 kilometr məsafədə Nehrəm kəndini ən iri 

yaşayış məntəqəsi kimi qeyd etmək lazımdır.  

 Bundan sonra yenə də Babək rayonunun Cəhri kəndi 

Naxçıvan şəhərindən 16 kilometr məsafədə Naxçıvançayın sağ 

sahilindəki iri yaşayış məntəqəsi kimi diqqəti cəlb edir. Naxçıvan 

şəhərindən 40 kilometr məsafədə olan Kəngərli rayonunun 

Qarabağlar, 50 kilometr aralı məsafədə yerləşən Culfa rayonunun 

Yaycı, 65 kilometr məsafədə Şərur rayonunun Dəmirçi və 80 

kilometr məsafədə ölkəmizin ən qərb nöqtəsi Sədərək rayonunun 
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Sədərək kəndini də qeyd edə bilərik. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında şəhərlərdən başqa, qərbdən şərqə doğru müxtəlif 

iri kəndtipli yaşayış məntəqələri vardır ki, onlar öz tarixi 

əhəmiyyətini bu gün də qorumaqdadır. Bu kəndlərdən Nehrəm, 

Cəhri, Sədərək və Qarabağların qədim yurd yerləri olması, 

tarixdən gələn qədim adət-ənənələri diqqəti cəlb edir. 

  Ən qiymətli sərvət olan insan ehtiyatlarına gəldikdə bu altı 

kəndin, ümumilikdə, 55 minə yaxın əhalisi vardır. Bu rəqəm 

Avropanın bəzi cırtdan ölkələrinin əhalisindən az qala iki dəfə 

çoxdur. 15 min nəfərdən artıq sakini ilə Nehrəm kəndi təkcə 

muxtar respublikamızın deyil, ölkəmizin də iri yaşayış 

məntəqələrindəndir. Artıq Nehrəm kəndi şəhərtipli qəsəbə 

görkəmindədir. Cəhri və Qarabağlar kəndləri də eləcə. XVII əsrdə 

yaşamış türk səyyahı Övliya Çələbinin ―Səyahətnamə‖ əsərində 

təsvir etdiyi 50 min nəfər sakini olmuş Qarabağlar bu gün 

Kəngərli rayonunun ən böyük yaşayış məntəqəsidir. Yaxud 1918-

ci ildə mənfur ermənilər Culfa rayonunun Yaycı kəndində 2500 

nəfər azərbaycanlını qətlə yetirməsəydilər, bu kənd indikindən 

dəfələrlə böyük ola bilərdi. Xülasə, tarixin müxtəlif dövrlərində 

Naxçıvanımızın müəyyən kəndləri tənəzzülə uğrasa da, hazırkı 

inkişaf və tərəqqi dövrü onların həyatının kökündən dəyişilməsinə 

səbəb olmuşdur. 

Muxtar respublikamızın haqqında danışdığımız bu iri 

kəndləri şəhərə xas sosial həyatın mühüm elementlərinə 

malikdirlər. Sədərək kəndində mərkəzi, Nehrəm kəndində sahə 

xəstəxanalarının, Yaycı kəndində ―Naxçıvan Aqrolizinq‖ Açıq 

Səhmdar Cəmiyyətinin Culfa bazasının, Qarabağlar kəndində 

Kəngərli Rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin olması 

bu kəndlərin əhəmiyyətini ortaya qoyur. Bu kəndlərin hamısı 

muxtar respublikamızda uğurla davam etdirilən quruculuq 

proseslərindən bəhrələnmiş, onlarda müasir şəhər infrastrukturu 

yaradılmışdır. Bu altı kənddə kəndlinin müasir yaşayış tərzindən 

xəbər verən villatipli evlərin sayı yüzlərlədir. Şəhər və rayon 

mərkəzləri ilə sıx əlaqələri olan iri kəndlərimizdə müasir 

nəqliyyat infrastrukturu yaradılmış və hesablamalara görə, həmin 

kəndlərin sakinlərində 4 mindən artıq fərdi minik avtomobili 
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vardır. Kənd həyatının digər sosial elementlərini – elektron 

xidmətləri, restoran və şadlıq evlərini, mərkəzləşdirilmiş su və 

kanalizasiya şəbəkəsini, müxtəlif növ ticarət və xidmət sahələrini 

də nəzərə alsaq, eyni zamanda torpaq mülkiyyətçisi kimi bu 

kəndlərin sakinlərinin timsalında bazar iqtisadiyyatında ideal 

cəmiyyət parametrlərinə uyğun gələn orta təbəqənin sürətlə 

formalaşdığını xüsusilə qeyd etmək lazımdır.  

  Xarici görünüşcə şəhəri daha çox xatırladan müasir 

Naxçıvan kəndləri öz milli dəyərlərini və təsərrüfatçılıq 

ənənələrini də qoruyub saxlamaqdadır. Bu, iri kəndlərimizdə də 

belədir. Kənd böyüyüb daha geniş tanındıqca onun adı ilə bağlı 

nemətlərin də şöhrəti yayılır. Nehrəmin ağartı və bostan 

məhsulları, Sədərək üzümü, Qarabağlar və Yaycı soğanı, Cəhrinin 

kabablıq quzusu qida məhsullarının keyfiyyətinə tələbatın artdığı 

son dövrlərdə öz əvvəlki əhəmiyyətini saxlayır. Böyük 

kəndlərimizdən Dəmirçi və Cəhri iri taxıl istehsalçısı kimi, 

Qarabağlar və Nehrəm isə mühüm tikinti materialları yataqları ilə 

yaxşı tanınırlar. Kəndlərimizdə çox sayda sənətkarlar, qədim 

adətlərimizi yaşadan insanlar vardır. Bu baxımdan Qarabağlar 

türbəsi və Nehrəmdəki İmamzadə abidəsini və böyük 

maarifpərvər ədib Cəlil Məmmədquluzadənin Xatirə Muzeyini 

tanışlıq turizmi baxımından xüsusilə qeyd etmək lazımdır.  

  Naxçıvanda yaradılmış müasir təhsil infrastrukturu ilə bu 

iri kəndlərimizdə daha yaxından tanış olmaq olar. Bu 

kəndlərimizdə təhsil alan çox sayda gəncin hərtərəfli yetişməsi 

üçün dövlətimiz tərəfindən müasir şərait yaradılmışdır. Hər il, 

təqribən, 500 nəfərin məzun olduğu Nehrəm, Sədərək, 

Qarabağlar, Cəhri, Yaycı və Dəmirçi məktəbləri müasir təhsil 

üçün bütün zəruri imkanlara malikdirlər. Təhsildəki nəticələrinə 

görə yalnız Nehrəm və Sədərəyin daha çox fərqləndiyini, digər 

kəndlərdə də keyfiyyət faizinin artırılması üçün ciddi işlər 

aparıldığını deyə bilərik. Nəyə görə də olmasın? Misal üçün, bu 

gün Culfa rayonunun ucqar Şurud kəndində ali məktəblərə qəbul 

nəticələri 100 faiz olduğu halda, həmin rayonun Yaycı kəndində 

bu rəqəmin 25 faizdən yuxarı olmaması fikrimizcə, başqa bir 

araşdırmanın mövzusu olmalıdır. 
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            Əvvəllər Naxçıvanda ―kənd‖ deyəndə toz basmış 

kitabxanası olan uçuq-sökük məktəb və pəncərəsinə karton 

tutulmuş kolxoz idarə binaları, yarımqaranlıq, nəm çəkmiş ərzaq 

mağazası və bir də hamının yaxşı tanıdığı anbardarı olan bir 

yaşayış məntəqəsi başa düşülürdü. Şəhərlə gün ərzində cəmi iki 

dəfə avtobus marşrutu əlaqəsi olan kəndliyə təcili bir şey lazım 

olsaydı, bu, onun tam bir gün vaxtını aparardı. O dövrdə kəndin 

girəcəyindəki torpaq yoldan qalxan ağ toz-dumandan ―kəndə 

maşın gəldi‖ deyib tez qapı-pəncərəni bağlayanlar da, bu maşına 

tamaşa etmək üçün küçəyə qaçan uşaqlar da vardı. Sübh erkəndən 

çiyinlərində su daşıyıb, təndir salan evdar qadınların simasına 

çökmüş qayğı yükü sanki vaxtından çox tez qocaltmışdı bu 

insanları. Amma çox şükür, dünənin bu günü də varmış. Bir az 

səbir edib, yurdumuzun hər guşəsini qucaqlamış geniş quruculuğa 

qovuşduq. İndi kəndin görkəmli yerlərindəki villalarda uşaqların 

səs-küyünü, qonaqların çal-çağırını gördükcə yenidən arxivlərə, 

―Naxçıvanın dünəni və bu günü‖ rubrikasında keçmişə qayıtmağa 

tələsirəm. 

“Şərq qapısı”,  29  sentyabr 2015-ci 
ilhttp://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/8043-nakhdzh-van-

n-shaehaerlaeshaen-kaendlaeri  

YaxĢı usta tanımırsan?  
  Bir çoxumuz evimizin müəyyən təmir işləri üçün həmişə 

peşəkar usta axtarır, “Yaxşı usta tanımırsan?”, – deyə bir-

birimizə sual veririk. Kimi məhəllədəki qonşusu, kimi dost-tanışı, 

kimi iş yoldaşları vasitəsilə rastlaşdığı belə cari məsələləri həll 

etməyə çalışır. Amma bəzən iş düyünə düşəndə arzu etdiyimiz 

yaxşı usta əvəzinə elə naşısı da qarşımıza çıxır ki, sonra 

beşmanatlıq xərci olan kiçik bir işə on manat da əlavə ödəməli 

oluruq.  

  Cəmiyyətin müasir inkişaf səviyyəsində hər bir peşə 

sahibi öz əməyi ilə faydalıdır. Tələbatlarımız artdıqca 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində çalışan peşə sahibləri üçün də 

yeni iş imkanları yaranır. Bu imkanlardan istifadə edən belə peşə 

sahibləri öz məşğulluqlarını təmin etməyə çalışırlar.  

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/8043-nakhdzh-van-n-shaehaerlaeshaen-kaendlaeri
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/8043-nakhdzh-van-n-shaehaerlaeshaen-kaendlaeri
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Məşğulluq problemi cəmiyyətin bütün inkişaf dövrlərində 

mövcuddur. Bir çox insanlar üçün əmək özünün və ailəsinin 

tələbatlarının ödənilməsi vasitəsi, bir başqaları üçün isə digər 

insanlara faydalı ola bilmək yoludur. 

Bu, elə bir düşüncədir ki, hər bir insan 

məhz əməklə torpağa atılan hər dənin, 

üst-üstə qoyulan hər bir kərpicin, son 

nəticədə, süfrələrimizə bolluq, evimizə 

yaraşıq, yolumuza abadlıq gətirdiyinə 

inanaraq halal zəhmətə qatlaşır. 

Beləliklə, peşə və ixtisasından asılı ol-

mayaraq, hər kəs üçün faydalı olan 

əmək inkişafın elə bir amili hesab 

olunur ki, onun vasitəsilə hər birimiz 

sağlamlığımızdan tutmuş kiçik bir təmir 

işinə qədər olan tələbatlarımızı ödəyə 

bilirik. 

Yaxşı peşə, sənət sahibi olmaq 

gələcəkdə məşğulluğu təmin etməkdən 

əlavə həm də bu insanların xidmətlərindən istifadə edənlər üçün 

də bir rifah deməkdir. Şübhəsiz, yaxşı avtomobil təmirçisi və ya 

qaynaqçının, rəngsaz və ya dülgərin işi hər yerdə bəyənilir və 

onların gördükləri iş camaat arasında öz-özünə saf-çürük edilərək, 

necə deyərlər, reklam olunur. Bəli, məhz ona görə öz-özünə 

reklam dedik ki, birincisi, görülən hər yaxşı işin özü ən yaxşı 

reklamdır. İkincisi isə bizdə reklam bazarı hələ tam inkişaf 

etmədiyindən elə bu cür ağızdan-ağıza eşidilən, yalnız dost-tanış 

zəmanətinə inanaraq hansısa ustaya üz tutmağımız artıq bir dəbə 

çevrilib. Amma əgər işdir, birdən bu zəmanət özünü doğrultmasa, 

onda problem də ikiqat artır. Deməli, elə peşə, sənət növləri vardır 

ki, onların sahiblərini ya hamı tanımalı, ya da bu məsələyə bir 

tənzimləmə gətirilməlidir.  
Əslində, haqqında danışdığımız məsələ ilə hamı tanışdır. 

Yəni biz bu gün bir çox məhsulları idxal etsək də, bəzi xidmətlər, 

məsələn, tibb xidmətləri istisna olmaqla, əsas xidmətləri öz yerli 

mütəxəssislərimizdən almağa üstünlük veririk. İndiyə qədər kimsə 
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barmağını qatlayıb deyə bilməz ki, hardansa əcnəbi bənna, 

qaynaqçı, lehimçi, qəlibçi, çilingər, dərzi, suvaqçı, fotoqraf, 

montajçı və daha bu kimi digər peşə sahiblərini dəvət edib onlara 

iş təklif etmişik. Ola bilər ki, yeni texnologiyanın tətbiqi ilə qısa 

müddətə bu işləri əvəz edən əcnəbi mütəxəssisə ehtiyacımız olub, 

amma bu problem dövlətimizin qayğısı sayəsində, demək olar ki, 

tamamilə öz həllini tapıb. Onlarla ixtisas üzrə Naxçıvan şəhərində 

və Şərur rayonunda peşə tədrisi üzrə fəaliyyət göstərən məktəbləri 

bitirən çox sayda müdavimlər hazırda muxtar respublikamızın 

əmək bazarında müxtəlif peşələrə olan tələbatı ödəyirlər.  

Ancaq müşahidələr göstərir ki, belə peşə sahiblərinin 

hazırlanması təkcə bu işin tam həlli demək deyildir. Sözsüz ki, 

belə sənət sahibləri fərdi qaydada öz məşğulluqlarını təmin 

etdiyindən onların da əksəriyyətində müasir dillə desək, 

ictimaiyyətlə əlaqələr işi yalnız dədə-baba qaydası, yəni yuxarıda 

qeyd etdiyimiz kimlərinsə reklamı ilə baş verir. Ancaq bu, 

müəyyən sahələrdəki problemləri həll etmir. Məsələn, ola bilər ki, 

müraciət etdiyimiz hansısa dərzinin səliqəsiz işi bizi qane 

etməsin. Oxuculardan kimsə deyə bilər ki, burada qabardılacaq nə 

var ki? Bəli, burada kiməsə güzəşt ola bilər. Ancaq evimizin 

təmirini həvalə etdiyimiz naşı ustanın quraşdırdığı yarıtmaz su, 

istilik sisteminin nə kimi fəsadlar törətdiyini bir çoxumuz yaxşı 

bilirik. Yaxud belə bir səriştəsizlik elektrik xətlərinin çəkilişində 

olarsa necə? Texniki standartlara düzgün əməl olunmadan 

çəkilmiş qaz xətlərindəki sızmadan, elektrik naqillərindəki 

qısaqapanmadan baş verən yanğın, partlayış və ya dəm qazı 

zəhərlənməsi kimi bədbəxt hadisələrin də əsas səbəblərindən biri 

budur. Digər bir tərəfdən, hardan gəldi tapılıb, iş görmək üçün 

dəvət olunan belə peşə sahibləri ilə risk səviyyəsi yüksək olan 

işlər zamanı heç bir müqavilənin olmaması çox sayda problemlər 

yaradır. Belə ki, iş təklif edən şəxslə hər hansı müqaviləsi 

olmayan və texniki təhlükəsizlik şərtlərinə düzgün əməl etməyən 

peşə sahibinin istehsalatda bədbəxt hadisələrdən sığortası 

olmadığı üçün baş verə biləcək təsadüfi hadisə zamanı 

sağlamlığını və ya həyatını itirdiyi zaman heç bir maddi təminatı 

olmadığı kimi, o, təqaüd yaşına çatdığında sosial sığorta 
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fondundan da heç bir maddi təminat ala bilməyəcək. Belə hallara 

isə tez-tez rast gəlinir. Digər bir tərəfdən, müqavilə bağlamadan, 

yalnızca şifahi razılaşma yolu ilə görülən belə işlərin sonunda bir 

çox hallarda tərəflər arasında müxtəlif səbəblərdən mübahisələr 

yarandığı da məlumdur. Odur ki, əmək bazarında müxtəlif peşə 

sahiblərinin xidmətlərinə olan tələbin ödənilməsi üçün artıq 

müasir dövrün reallıqları əsasında dünya təcrübəsinin tətbiqi 

aktuallıq kəsb edir. Belə ki, məsələn, bu gün Almaniyada peşə 

sahiblərinə işlər təklif olunduqda hökmən müqavilə bağlanılması, 

ustanın lisenziyalı və sözsüz ki, sığortalı olması tələb edilir. Qaldı 

ki, işin tapılması, bu da çox sadə və ucuz yolla həll olunur. 

İnternet hər yerdə olduğu kimi, əmək bazarında da işçi və 

sahibkarın bir-birini tapa bilməsi üçün ən əlverişli məkandır. Bu 

sahədə insanlara müxtəlif peşə sahiblərinin təklif etdiyi xidmətlər 

haqqında lazım olan informasiyanı verə biləcək hansısa 

sahibkarın fəaliyyətinə ehtiyac yaranır. Sahibkarlığın inkişafına 

böyük qayğı göstərildiyi, yeni müəssisələrin yaradılması üçün 

güzəştli kreditlər verildiyi bir dövrdə bunu reallaşdırmaq çox asan 

məsələdir. Məsələn, bu gün avtomobil hissəsi və ya təmirçisi 

lazım olduqda şəhərimizdə yaradılmış müasir bir mərkəzə 

müraciət edir, lazım olan tam servis ala bilirik. Ancaq digər peşə 

sahibləri lazım olduqda bəlkə günlərlə vaxt itirib konkret olaraq 

kimə müraciət edəcəyimizi bilmir və ya seçim qarşısında qalırıq. 

Halbuki bütün işləri bacara bilən peşəkar ustalarımız olduğu 

halda, bu məsələ bir telefon zəngi qədər asan olmalıdır. Bir sıra 

inkişaf etmiş ölkələrdə oduğu kimi, bizdə də evlərdə təmir işlərini 

həyata keçirən bir müəssisə, kiçik sahibkarlıq subyekti yaradılsa, 

hamının ürəyincə olmazmı? Evimizdə kiçik bir təmirə ehtiyac 

yarandıqda müraciət edəcəyimiz konkret bir ünvan olsa, peşəkar 

ustalardan xidmət alsaq, bu, hər birimizin işini asanlaşdırmazmı? 

Şübhəsiz, bu sahədə də tətbiq olunacaq yenilik ümumi rifahımız, 

təhlükəsizliyimiz və rahat yaşayışımız üçündür.  

“Şərq qapısı”,  16  mart  2016-cı  

ilhttp://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/9397-yakhsh-usta-

tan-m-rsan  

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/9397-yakhsh-usta-tan-m-rsan
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/9397-yakhsh-usta-tan-m-rsan
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“XahiĢ xəstəliyi” 
Yaxud asan işlərimizi bəzən necə çətinləşdiririk? 

  Bəzən texnoloji icadlar sarıdan geridə qalsaq da, 

şübhəsiz, bir çox sahələrdə dünyanı heyrətləndirəcək müsbət 

keyfiyyətlərimiz vardır. Hardasa hələ də rast gəlinən bəzi vaxtı 

keçmiş vərdişlərə qarşı ümumi müqavimət və kəskin tənqidi 

münasibətimiz bu baxımdan yeni cəmiyyət quruculuğundakı 

uğurlarımızdandır.  

 Bəs nədir bu vərdişlər və onlar necə yaranıb? Bunlara heç 

bir vəchlə adət deyə bilmərik. Çünki bizim 

elə həmişəyaşar gözəl adət-ənənələrimiz 

vardır ki, təkcə onların dünyaya nümayişi 

ilə hər il milyonlarla turistin marağını cəlb 

edə bilərik. Vətənə, valideynlərə 

məhəbbət, insana sonsuz sevgi, hər bir 

xalqın nümayəndəsinə tolerant münasibət, 

dostluğa sədaqət, qonağa hörmət, qadına, 

ahıla diqqət, ailəyə-uşağa qayğı bizim əsl 

milli sərvətimizdir. Azərbaycanlılar 

vətəninin təəssübünü mal-dövlətdən, 

puldan-qızıldan həmişə üstün tutmuş, bu 

keyfiyyətləri dünyaya yaymışlar. Odur ki, 

bəzən kimlərdəsə rast gəlinən bəzi 

xoşagəlməz hallar bir ―xəstəlik‖ kimi belə 

gözəl milli keyfiyyətlərimizin arasında 

dərhal gözə çarpır, aid oldu-olmadı hər 

kəsi narahat edir.  

 Götürək elə bu ―xahiş 

xəstəliyi‖ni. Deyəcəklər ki, bəs bu da 

haradan çıxdı? İndi fəsillərin dəyişdiyi bir 

vaxtda bəzi yoluxucu xəstəliklər peyda 

olsa da, hamı bir minval ilə onlardan 

qorunur. Şükür olsun ki, havalar da 

düzələn kimi belə naxoşluqlar öz-özünə 

çəkilib gedir, adamlar rahat olur. Amma bir vaxtlar bəzi 

sahələrdə, məsələn, təhsilimizdə adamları narahat edən elə bir 
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―xəstəlik‖ olub ki, indi çox şükür, onun da əl-ayağı bilmərrə 

çəkilib. Bu, tələbələrin imtahanları qabağı yayılan ―xahiş 

xəstəliyi‖ idi ki, kimsənin gözləmədiyi yerdə öz mutasiyalarını 

göstərməklə peyda olurdu. 

Keçmişə bir ekskurs. Bir zamanlar, yəni ötən əsrin 60-80-ci 

illərində təhsil alan gənclər aylarla, illərlə imtahanlara hazırlaşıb 

müvəffəq qiymətlər alardılar. Yəni o dövrlərdə imtahanlar 

insanlara stress deyil, əslində, bir bayram əhval-ruhiyyəsi 

gətirərdi. Ovaxtkı gənclərin imtahanlarında təkcə özləri deyil, 

bütün qohum-əqrəba da həyəcan keçirir, imtahan verəcək cavan 

da cəmiyyətin ondan nə gözlədiyini bütün məsuliyyəti ilə başa 

düşərək gecəsini gündüzünə qataraq hazırlaşırdı. Və beləcə də bu 

gün bəzi sahələrdə qıtlığı hiss edilən yaxşı mütəxəssis çətinliyi 

olmazdı. Həmin dövrdə çəkdiyi zəhmətə görə əla qiymət alan hər 

tələbənin dost-tanışından və müəllimindən aldığı təbriklər isə 

onun üçün ən böyük mükafat idi. Amma birdən-birə nə oldusa 

zəmanə dəyişdi və adamlar başladı bu gül balaların başının altına 

yastıq qoymağa: uşaqlar imtahanlara arxayın getsin deyə, tanışlar 

tapıb, xahişlər etməyə. Və bir də gözümüzü açıb gördük ki, 

itirdiyimiz qazandığımızdan qat-qat çoxdur. Amma halbuki o 

dövrdə də hər kəs yaxşı təhsil alıb cəmiyyətə faydalı olmağın 

ümumi inkişafa gedən yeganə yol olduğunu həmişə vurğulayırdı. 

Şükür ki, bir zamanlar təhsildə çoxlarının aludə olduğu bu ―xahiş‖ 

söhbətindən artıq yaxa qurtardıq. Cəmiyyətdə aparılan islahatlar, 

xüsusən elektron təhsil layihələri buna son qoyub. Amma onu da 

deyək ki, bu mövzu hamını narahat edirdi. Yəni bu, 

cəmiyyətimizdə bir zamanlar hamını narahat etmiş toylarda yerə 

pul səpələmək və yaxud ehsan süfrəsinə banan düzmək kimi bir 

eybəcər hal idi. Yəni belə hallardan imtina olunması cəmiyyətin 

öz sosial sifarişi ilə mədəni inkişafın məntiqi nəticəsində mümkün 

oldu. Çünki gördük ki, belə xahişlər ilboyu çəkilən bütün 

zəhmətlərin üstündən xətt çəkən, əyrini düzə, yaxşını pisə, zəifi 

güclüyə qatıb-qarışdıran, haqq-ədaləti yerə vuran kor bir gürz 

kimi öz qurbanlarını bir-bir məhv edən bir ―xəstəlik‖ imiş. 

 İndi oturub düşünəndə bir sual yaranır: biz imtahana 

girəcək uşağımıza tutma ―dayı‖ axtarmaqla, əslində, nəyi xahiş 
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edirdik? Görəsən, tapşırıqla oxuyan gəncə bir minvalla iş tapanda 

onun vəzifəsini kim yerinə yetirəcəkdi? Ya belə tələbələr 

gələcəyin həkimi olsaydı? Düşünmək belə, çox çətindir. Onda 

həmin dekanlar və ya həmin qara siyahı tutan dosentlər köməyə 

gələcəkdilərmi? Deməli, sadəcə, dırnaqarası dostluq xatirinə 

etdiyimiz bu xahişlər, əslində, ―bizim bu ərköyünü savadsız və 

qabiliyyətsiz edin‖ xahişi olub. 
Bir də bu imtahan xahişini kim icad etmişdi, heç ağlagələn 

deyil. Görmüşük ki, məsələn, ustaya xahiş edəsən, suvağı divara düz 

çəksin, ya da restoranda xidmətçiyə xahiş edəsən, qonaqlara qarşı 

diqqətli olsun və sair. Yeri gələndə bir iş üçün xahiş eləmək, əslində, 

bir nəzakət və mədəniyyətdir. Məncə, bu tip xahişlər hər şeyin 

yaxşısı üçündür. Bəs söhbət cəmiyyətə yararlı insan 

yetişdirilməsindən və ya onun sağlamlığından gedirsə necə? 

Görəsən, buradakı xahişi nə üçün edirdik? Düzdür, zaman öz sözünü 

deyir və təhsildə, xüsusən biliklərin qiymətləndirmə sistemində 

aparılan islahatlar və insanlarımızın təhsilə münasibəti də bütün 

bunları kökündən dəyişdirib. Artıq gənclərimiz 600 bal həddini 

ötmək üçün yarışır, valideynlər də yalnız övladlarının uğuru üçün 

çalışırlar. Beləcə, cəmiyyətdə ictimai düşüncənin dəyişilməsi ilə 

uzun zaman hamının əziyyət çəkdiyi bir problem səssiz-səmirsiz 

ortadan yox olub getdi. Amma təəssüf ki, xahiş etmək və ya xahiş 

ummaq ―xəstəliyi‖ tamamən yox olmayıb. Sağlamlığımızı etibar 

etdiyimiz bəzi həkimlərə edəcəyimiz xahişləri, görəsən, hansı 

elektron vasitə ilə əvəz etmək olar? Hətta bəzən düşünürük, söhbət 

insan həyatından gedirsə, nəyə görə xahiş olunmalıdır? Bəs 

Hippokrat andı? Bəs Azərbaycançılıq, bəs vətənə xidmət?! Və yaxud 

avtomobildə yol gedərkən çox tez-tez qarşılaşdığımız və hətta 

özümüzün də bəzən iştirakçısı olduğumuz tipik bir mənzərəni 

götürək. Bəli, hansısa səbəbdən yol polisi əməkdaşları bizi 

saxladıqda bir çoxumuzun dərhal telefona əl atıb kiməsə xahiş 

etdirməyimizi deyirəm. Görəsən, kiçik bir qayda pozuntusuna görə 

dövlətin büdcəsinə cərimə ödəmək bu qədərmi çətindir? Ya kiməsə 

zəng edib, xahiş-minnət etdirməkdənsə, olmazmı ki, heç qaydaları 

pozmayaq? Axı riskli hal heç bir xahişi qəbul etmir. Hər halda bu 

sahədəki xahişlərin yaratdığı problemlərin daha sonra hansı yeni 

problemlər də doğurduğu faktı ilə hər kəs razılaşar. Yaxud sığorta 

agenti qapımızı döyüb icbari sığortahaqqını xahiş edəndə biz də 
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dərhal ondan xahiş edirik ki, bir az möhlət ver. Ola bilər ki, bizə bir 

həftə, yaxud bir ay möhlət versinlər. Bəs gözlənilməz bir sığorta 

hadisəsi baş versə necə? Onda kimə xahiş edəcəyik? Bu sualın 

cavabı isə yoxdur. 

Hər halda belə xahişlərin yanında ilk baxışda kiçik görünən, amma 

bəzən adamların əsəblərini yerindən oynadan hallara fikir verməmək 

də olar. Amma şəhərdəki iri ticarət mərkəzində kassaya növbəyə 

durmuş çox deyil, cəmi beş-altı nəfərin başı üstündən adlayıb 

keçməyə çalışan bəzi ərköyünlərə adamların verdiyi qiymətə biganə 

qalmaq olmur.  

 Bəli, asan işlərimizi çətinliyə salan belə xahişlərə hələ də 

rast gəlirik. Amma tam əminik ki, onlar da ümumi inkişafımızın 

fonunda bir gün tamamən yox olacaq. Bir zamanlar təyyarəyə 

bilet almaq üçün aviakassanın ətrafında dolaşan tanışları axtarıb 

xahiş-minnət etdiyimiz kimi. Bu gün nə qədər qəribə görünsə də, 

15-20 il əvvəl bu da olub. 

“Şərq qapısı”,  1  aprel  2016-cı 

ilhttp://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/9491-khahish-

khaestaeliyi.html  

Amerikalı araĢdırmaçı jurnalist Peter Tase: 

Müasir Naxçıvanın inkiĢafının əsasında 

 vətənpərvərlik dayanır 
  Ötən həftə Bakıda keçirilmiĢ BMT-nin Sivilizasiyalar 

Alyansının 7-ci Qlobal Forumunda iĢtirak etmiĢ Amerika 

http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/9491-khahish-khaestaeliyi.html
http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/9491-khahish-khaestaeliyi.html
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BirləĢmiĢ ġtatlarından olan siyasi analitik və araĢdırmaçı 

jurnalist Peter Tase Naxçıvan Muxtar Respublikasına da səfər 

edərək onun görməli yerləri, tarixi abidələri və təhsil 

müəssisələri ilə yaxından tanıĢ olub. Amerikalı jurnalisti 

redaksiyamıza dəvət edib, onun təəssüratlarını öyrəndik:  

 – Artıq üç gündür ki, Naxçıvandasınız və səfərinizdən 

hansı təəssüratlarınız vardır? 

 – Bu, mənim Naxçıvana ikinci səfərimdir. 2014-cü ilin 

payızında keçirilən humanitar forumun iştirakçısı kimi o zaman 

yenə də Naxçıvana səfər etmişdim. Bu dəfə də qismət oldu, gözəl 

ölkənizə dəvət aldım və yenidən Naxçıvana gəldim. Naxçıvana ilk 

gəlişimdən sonra çox dəyişikliklərin şahidiyəm. Təəssüratlarıma 

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında sərnişinlər üçün 

yaradılmış şəraitdən başlamaq istəyirəm. Limanın xidmət 

potensialının artırılması məqsədilə görülmüş işlər onu göstərir ki, 

Naxçıvan hər gün yüzlərlə qonağı qarşılamaq üçün bütün 

imkanlara malikdir. Bu, inkişaf edən ölkəniz üçün çox vacibdir, 

çünki indi bütün dünyanın diqqəti Naxçıvandadır.  

 – Səfəriniz zamanı diqqətçəkən nələr gördünüz? 

 – ABŞ-la Azərbaycan arasında 12 saata yaxın zaman 

fərqi olsa da, heç yorulmuram. Naxçıvanda özümü rahat hiss 

edirəm. Əvvəlcə Ordubadda olduq. Şəhər, onun quruluşu, 

məscidləri, digər tarixi abidələri, Ordubad çinarları məndə dərin 

təəssürat yaradıb. Milli yeməklərinizi çox bəyənirəm. Mənə görə 

Naxçıvan mətbəxinin əvəzi yoxdur. Ordubadda nələr görmədik? 

Bu şəhər başdan-başa muzeydir. Fikrimcə, Ordubad şəhəri 

YUNESKO-nun ümumdünya irsi siyahısına salınmalıdır. Bununla 

bağlı dünyanın nüfuzlu mətbuat orqanlarında yazılar dərc 

etdirəcəyəm. Mənim əsas maraq obyektim tarixi abidələr və 

arxeoloji mədəniyyət nümunələri üzrədir. Ordubadda aldığım 

təəssüratlar bir neçə yazımın əsas motivi olacaq.  

 – Naxçıvandakı tarixi abidələr sizə nə deyir? 

 – Vətənpərvərlik! Bilirsiniz, hər bir insan öz vətənini çox 

sevir. Ancaq bunu sözdən çox işdə, əməldə etmək daha yaxşıdır. 

Mənə bərpa olunan Gülüstan türbəsini göstərdilər. Bu, bir 

qəhrəmanlıqdır. Necə ki azərbaycanlılar bir zamanlar bu yerləri 

qorumaq, onun üzərində tarixi abidələr ucaltmaq üçün fədakarlıq 
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edib, bu gün də həmin ənənə davam etdirilir. Bu abidələr təkcə 

Azərbaycanın deyildir. Onlar bütün bəşəriyyətin maddi-mədəni 

irsi kimi gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılmalıdır. 

Naxçıvanda tarixi abidələrə göstərilən diqqət məni heyrətləndirdi. 

Bu baxımdan Naxçıvanın rəhbəri cənab Vasif Talıbovun gördüyü 

işlər dünya əhəmiyyətlidir.  

 – Əlincəqalaya getdinizmi? 

 – Ordubaddan geri dönüşdə hava yağışlı olsa da, qalaya 

qalxmaq imkanımız oldu. Bu, mənim həyatımda möhtəşəm bir an 

idi. Bir daha belə bir hissi yaşaya biləcəyimə inanmıram. Qalanın 

müdafiəçiləri 14 il ərzində işğalçıdan qorunmaq üçün böyük 

qəhrəmanlıq göstəriblər. İnsanlar tarix yazıblar. Bu tarix bu gün 

də yazılır. Əlincəqalanın bərpasını, tarixi bərpasını nəzərdə 

tuturam. Bəli, bu, tarixi bir fürsətdir. Mənə verilən məlumata görə 

artıq iki ildir ki, burada bərpa işləri aparılır. Bu möhtəşəm tarixi 

qalanın bərpası həm müasir Azərbaycan tarixinin bir hissəsi, həm 

də mükəmməl liderliyin doğurduğu böyük vətənpərvərlik 

illüstrasiyasıdır. Bu işin həm də psixoloji tərəfi vardır. Buradakı 

daşlarda, pillələrdə qalanın müdafiəçilərinin qəhrəmanlığı qədər 

Naxçıvan rəhbərinin səbri və qətiyyəti də aydın oxunur. Bu işlər 

Naxçıvanın və bütün Azərbaycanın mənfəəti naminə çox 

əhəmiyyətlidir. Modern dünya da bütün bunlara ümumbəşəri işlər 

kimi yanaşır. İnanıram ki, yaxın zamanda bütün bunlar beynəlxalq 

səviyyədə də öz qiymətini alacaqdır.  

  – Sizinlə redaksiyanın həyətində söhbətləşərkən 

Naxçıvandakı məktəblərin, universitetlərin və istehsal 

müəssisələrinin müasirliyindən danışdınız. Deyəsən, təhsil və 

istehsal müəssisələri sizdə zəngin təəssürat yaradıb. 

 – Bilirsinizmi, öz keçmişi ərzində yüz, ikiyüzillik 

müstəqillik tarixi olan çoxlu ölkələr tanıyıram. Məsələn, Cənubi 

Amerika qitəsindəki ölkələrdə elə kəndlər və hətta kiçik şəhərlər 

vardır ki, orada bir dənə də olsun məktəb yoxdur. Bu gün 

Naxçıvanda yeni tikilmiş yüzlərlə məktəb, kollec və universitet 

binasını yalnız ölkəsinin və millətinin gələcəyini düşünən insanlar 

yarada bilər. Mən öyrənəndə ki, burada muzeylərlə məktəblər 

arasında interaktiv əlaqə yaradılır, açığı çox təəccübləndim. 
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Dünyanın heç bir inkişaf etmiş ölkəsində bu işi pulsuz həyata 

keçirmirlər. Bu, bir vətənpərvərlik nümunəsidir. Mən yenə tarixi 

abidələr mövzusuna qayıtmaq istəyirəm. Məsələn, bildiyiniz kimi, 

Peruda qədim İnk mədəniyyətinin zəngin izləri vardır. Ancaq mən 

istəyirəm ki, onlar Naxçıvana gəlsinlər və görsünlər ki, tarixi 

abidələrə necə qayğı göstərmək lazımdır. Bütün bunlar blokada 

şəraitində, onun çətinlikləri altında həyata keçirilib. Düşünürəm 

ki, əgər Azərbaycana qarşı erməni təcavüzü olmasaydı, bu gözəl 

diyar, eləcə də bütün ölkəniz daha da inkişaf edə bilərdi. Mən 

Naxçıvan Dövlət Universitetinin və ―Naxçıvan‖ Universitetinin 

kampusu ilə tanış oldum və tələbələrlə görüşdüm. Belə bir müasir 

universitet şəhərciyi yalnız Avropanın paytaxt şəhərləri ilə 

müqayisə oluna bilər. Buradakı tələbələrlə söhbətdə onların 

fəallığını yaxından hiss elədim. Bundan əvvəl Naxçıvan Biznes 

Mərkəzi ilə tanış olmuşdum. Burada nümayiş etdirilən Naxçıvan 

məhsullarına gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, bu, cəmi iki 

onilliyə sığa bilən astronomik inkişafın nəticəsi ola bilər. Əgər 

Badamlı suyu artıq ərəb ölkələrinə satılırsa, bu, möcüzədir. 

Naxçıvandakı daş məhsulları istehsalı müəssisəsi də öz müasirliyi 

ilə məni heyrətləndirdi. İnanın, dünyanın mərmər idxal edən 

ölkələrinin Naxçıvan mərmərindən xəbəri olsa, onlar daha italyan 

mərməri almayacaqlar. Çünki buradakı məhsullar həm ucuz, həm 

də keyfiyyətlidir. Başqa bir fakt isə daha heyrətamizdir. Mənə 

dedilər ki, artıq Naxçıvanda 8 elektrik stansiyası vardır. Buna heç 

kim heyrətlənməyə bilməz. Müqayisə aparaq, Braziliya kimi 

böyük bir ölkədə 1984-cü ildən bəri cəmi 7 elektrik stansiyası 

tikilib. Ancaq 1995-ci ildən sonra biri Günəş stansiyası olmaqla, 

Naxçıvanda 7 elektrik stansiyası yaradılıb. Bunlar təəccüblü olsa 

da, faktdır. Fakt odur ki, naxçıvanlılar bunları edə biliblər. 

Dostlarımızın uğurları bizi çox sevindirir.  

 – Artıq Naxçıvandan ayrılırsınız. Ümid edirik ki, ABŞ-

dakı dostlarımızla bölüşə biləcəyiniz çox təəssüratlar əldə 

etmisiniz. 

– Bəli, Naxçıvana bu səfərimlə, ümumiyyətlə, Bakı 

forumunda iştirakımla ölkənizi daha yaxından tanıdım. Bu, 

mənim üçün tarixi bir hadisə oldu. Sizi də, qəzetinizin 
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əməkdaşlarını da yaxından tanıdım. Bu, mənim üçün yeni bir 

başlanğıcdır. Çox dərin təəssüratlar və pozitiv enerji ilə 

ölkənizdən ayrılıram. Müxtəlif vaxtlarda ―Şərq qapısı‖ qəzetində 

dərc olunmuş məqalələrimin olduğu nüsxələr də mənim üçün ən 

yaxşı hədiyyə oldu. Bu gözəl diyarınızın inkişafı və qorunması 

işində hamınıza uğurlar arzulayıram.  

– Müsahibə üçün sağ olun.  
“Şərq qapısı”,  4  may  2016-cı  il 

http://serqqapisi.az/index.php/nakhdzh-van-kharidzi-zhonazhlar-

n-zhoezu-ilae/9803-amerikal-arashd-rmadzh-zhurnalist-peter-

tase-muasir-nakhdzh-van-n-inkishaf-n-n-aesas-nda-

vaetaenpaervaerlik-dayan-r  

Hər  sahədə  nümunəvi  Naxçıvan 
İctimai həyatın mühüm tələbatlarından biri ümumi qəbul 

olunmuş norma və qaydalara əməl etməklə cəmiyyətdə hərtərəfli 

inkişafa nail olmaqdır. Hərtərəfli inkişaf isə hərbi-siyasi gücü 

təmin edən ən mühüm şərtdir ki, bu da olmadan milli 

təhlükəsizliyimiz, yəni gələcəyimiz olmaz. Deməli, hərtərəfli 

inkişaf edib ölkəmizi, dövlətimizi gücləndirməyimiz üçün çox 

çalışmalı və hər sahədə nümunəvi olmalıyıq. 

Bir çoxlarının nəzərində inkişaf hansısa ölkənin güclü 

iqtisadiyyatı, maddi 

sərvəti deməkdir. 

Əlbəttə ki, məsələyə 

sırf statistik-təhlili 

nəzərdən baxdıqda 

belə arqumentlər hə-

mişə ön plana çıxır. 

Çünki iqtisadiyyat hə-

mişə inkişafın əsas 

meyarı olub. Lakin 

inkişafın mənəviyyat, insanın dünyagörüşü, onun cəmiyyətin 

birgəyaşayış norma və qaydalara əməl etməsi baxımından da ciddi 

tələbləri vardır. Müasir dünyaya diqqətlə nəzər saldıqda çox aydın 

http://serqqapisi.az/index.php/nakhdzh-van-kharidzi-zhonazhlar-n-zhoezu-ilae/9803-amerikal-arashd-rmadzh-zhurnalist-peter-tase-muasir-nakhdzh-van-n-inkishaf-n-n-aesas-nda-vaetaenpaervaerlik-dayan-r
http://serqqapisi.az/index.php/nakhdzh-van-kharidzi-zhonazhlar-n-zhoezu-ilae/9803-amerikal-arashd-rmadzh-zhurnalist-peter-tase-muasir-nakhdzh-van-n-inkishaf-n-n-aesas-nda-vaetaenpaervaerlik-dayan-r
http://serqqapisi.az/index.php/nakhdzh-van-kharidzi-zhonazhlar-n-zhoezu-ilae/9803-amerikal-arashd-rmadzh-zhurnalist-peter-tase-muasir-nakhdzh-van-n-inkishaf-n-n-aesas-nda-vaetaenpaervaerlik-dayan-r
http://serqqapisi.az/index.php/nakhdzh-van-kharidzi-zhonazhlar-n-zhoezu-ilae/9803-amerikal-arashd-rmadzh-zhurnalist-peter-tase-muasir-nakhdzh-van-n-inkishaf-n-n-aesas-nda-vaetaenpaervaerlik-dayan-r
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görünən bu incə xətlər diqqətimizi cəlb edir: inkişaf təkcə 

rəqəmlərlə ölçülən bir meyar deyildir.  

  Şübhəsiz, yaxın keçmişə, yəni müstəqilliyimiz dövründə 

ölkəmizin və eləcə də onun tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının inkişaf yoluna nəzər saldıqda çox sayda 

fərəhdoğuran rəqəm, fakt və hadisə göz önündə canlanır. Məhz bu 

inkişafımızın nəticəsidir ki, muxtar respublikanın xarici-iqtisadi 

əlaqələri davamlı olaraq genişlənir. Xüsusən son 20 ildə insana 

diqqət, asayiş və ekoloji mədəniyyət kimi sahələrdə qazandığımız 

keyfiyyətlər sarıdan bu gün bir çox inkişaf etmiş ölkələrlə belə, 

müqayisədə çox üstünük. Deməli, hərtərəfli inkişafa qovuşmaq 

üçün kiminsə ideal hesab etdiyi bir cəmiyyət modelinə bənzəmək 

yerinə öz milli dövlətçiliyimizi möhkəmləndirmək və 

mədəniyyətimizi qoruyub saxlamaq üçün tutduğumuz yolla 

davam etməliyik. Ən doğru yol kimi bütün bunlar keçən iyirmi 

ilin Naxçıvan təcrübəsində bir daha açıq görünür. 
Naxçıvan öz tarixi boyu bu qədər zəngin dövr keçməmişdir. 

Ötən əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı illərinin əvvəllərindəki böhran, 

dağıdıcılıq və az qala həyata inamsızlıq kimi kataklizmlərin vurduğu 

yaraların sağaldılması üçün bu dövrdə nə qədər əziyyətli yollardan 

keçdik. O dövrdə qurulacaq yeni həyat üçün keçmiş sovet rejiminin 

qanunlarının bütün cəmiyyətcə inkar olunması və yenicə qazanılmış 

müstəqilliyin kövrək addımlarının möhkəmləndirilərək güclü, 

müstəqil Azərbaycan qurulması hamının arzusu idi. Ancaq bu 

sadalananların xəyallardan real həyata tətbiqi yalnız xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin bir xilaskar kimi yenidən 

ölkəmizin rəhbərliyinə qayıtması ilə başladı. Və indi geriyə dönüb 

baxdıqda görürük ki, iqtisadi gücə görə geridə qoyduğumuz ölkələr 

arasında bizdən həm ərazicə, həm də əhalicə böyük olanlar az deyil. 

Hətta onlar arasında Avropa İttifaqının üzvləri olan ölkələr də vardır. 

Ölkəmizin müasir inkişafında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının öz töhfələri vardır. Müstəqilliyimizin ilk 

dövrlərindən başlayaraq, istər mühüm siyasi qərarların verilməsi, 

istərsə də iqtisadi islahatların aparılması baxımından Naxçıvan 

həmişə ön cərgələrdə olub. Naxçıvan özünün yerləşdiyi coğrafi 

mövqeyi ilə ölkəmizin əsas hissəsindən aralı düşsə də, onsuz ölkə 

gündəminin bir günü belə, olmayıb. Bu, müstəqilliyimizin ilk 
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illərində, ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvandakı 

fəaliyyəti dövründə də belə olub və indi də eyni templə davam 

etməkdədir. Bu ritmin sirlərini açmaq, onu təhlil etmək gələcəkdə 

təkcə siyasət bilicilərinin deyil, həm də iqtisadçıların, 

mədəniyyətşünasların tədqiqat işləri olacaq. Ancaq bu gün 

yurdumuza səyahət edən hər bir qonaq bunları soruşur: Necə oldu 

ki, blokada vəziyyətində olan Naxçıvanda çox qısa bir zamanda 

bu qədər möhkəm qorunan sabitliyə nail olundu? Hansı səbir və 

siyasi iradə ilə blokada çətinlikləri arxada qaldı? Çoxlarına 

maraqlıdır ki, görəsən, bu gün bir az qıtlıq və çətinlik yaşanan 

yerlərdə kütləvi iğtişaş və vətəndaş itaətsizliyi baş qaldırdığı 

halda, necə oldu ki, naxçıvanlılar illərlə blokadanın yaratdığı belə 

çətinliklərə həmrəyliklə sinə gərdilər? Əcnəbi turistlərə və 

diyarımızın qonaqlarına inandırmaq çətindir ki, bütün bunlar 

naxçıvanlıların özünə və doğmalarına, həmvətənlərinə və 

qonaqlarına, nəhayət, bütün insanlığa olan sevgisindən, qanunlara 

səmimi hörmət hissindən qaynaqlanır. Doğrudan da, bu gün çox 

sayda ölkədə bu qanunlar şəhərin küçələrində əldə silah növbə 

çəkən hərbçi, polis və döyüş texnikası hesabına yaradılır. Ancaq 

Naxçıvanda bunlar varmı? İnsanların ürəyində kök salmış 

vətənpərvərliyi, qanına hopmuş tolerantlığı təkcə insana deyil, 

bütün yaradılana məhəbbət hissləridir ki, bu torpaqda heç nə ögey 

deyildir. Bütün qurulub yaradılana nəzarət, əkilən hər ağaca 

qulluq, hər çiçək açmış gülkarlığa nəvaziş təkcə bir nəfərin istəyi 

deyil bu torpaqda. Bu, bizim bir həyat tərzimiz, əqidəmizin 

prinsipidir. Öz əqidəsində isə naxçıvanlılar polad kimi sərtdirlər. 

Çünki vətənə və dövlətə sədaqət ruhu ilə yaşayan hər bir 

naxçıvanlı harada olursa olsun, bir amal, bir sevgi üçün yaşadığını 

həmişə yaxşı bilir. Bu, onun üçün hər şeydən əziz olan 

Azərbaycan, onun hər qarış torpağıdır. 

“Şərq qapısı”,  9  iyun  2016-cı il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/10084-haer-sahaedae-

numunaevi-nakhch-van  
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Naxçıvan Ģəhəri üzrə üçgünlük tanıĢlıq turu 
 Ekskursiyalar zamanı təqdim olunan məlumatlar 

turistlərin yaddaşında əsas təəssüratları formalaşdırır. Bu 

baxımdan ekskursiyaların təşkili zamanı turistlərə təqdim 

olunması zəruri hesab edilən obyekt və informasiyalar haqqında 

yaxşı bilik və peşəkarlıq tələb olunur. 

Müasir Naxçıvanın turizm cazibədarlığı xeyli yüksəkdir. 

Diyarımızın tarixiliyinin qorunub saxlanılması ilə yanaşı, onun 

müasirliyə qovuşması ilə muxtar respublikamıza səyahət edən 

əcnəbi turistlərin də sayı 

artmaqdadır. Ötən dövrdə 

muxtar respublikamızda 

turizm infrastrukturu ya-

radılması və turizmin 

inkişafı istiqamətində qə-

bul edilmiş mühüm 

qərarlar artıq öz bəhrəsini 

verməkdədir. İndi hər 

gün restoranlarda, bazar 

və marketlərdə çox sayda 

əcnəbi turistlərə rast 

gəlməkdə, otellərimizdə 

artan işgüzarlığı gör-

məkdəyik. Bölgəmizə 

gəlmiş bu turistlər maraqlı yerlər görmək, naxçıvanlıların həyat 

tərzi, məşğuliyyəti, mədəniyyəti ilə tanış olmaq məqsədilə 

gəzintiyə çıxır və ya onlar üçün xüsusi şəhər ekskursiyaları təşkil 

olunur. Buna görə də əsas səyahət məqsədi tanışlıq olan turistlərə 

təqdim edilən bütün əlavə xidmət və informasiya bu təəssüratları 

daha da dərinləşdirən amillərdəndir.  

 Muxtar respublikamıza gəlmiş turistlər Azərbaycanın 

güclü iqtisadiyyata malik olduğunu dərhal görürlər. Sirr deyil ki, 

əcnəbi turistlər ölkəmizin neftlə zəngin olduğunu bilirlər. Amma 

dünyada Azərbaycan kimi neftlə zəngin olan ölkələr də vardır ki, 

burada neft gəlirlərinin əhalinin ümumi rifahına, abadlığa və 

müasir infrastruktur yaradılmasına sərf olunması çox cüzi 
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səviyyədədir. Bu baxımdan, ölkəmiz haqqında yalnız neftlə bağlı 

olan təsəvvürləri qırmaq üçün turistlərin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına səfərləri əla fürsətdir. 
 Turizm real tələbatlar üzərində yaranıb inkişaf edən və buna 

görə də turistlərlə iş zamanı reallıqların nəzərə alınmasını tələb edən 

bir fəaliyyət növüdür. Məsələn, Naxçıvana Orta Asiyadan gəlmiş 

turistlərə Möminə xatın türbəsini təqdim edərkən onlar öz 

şəhərlərində belə türbələrin bir deyil, onlarla sayda olduğunu deyə 

bilərlər. Amma qonaqlara həmin abidələrin ən qədiminin yalnız XIV 

əsrə, yəni Teymurləng dövrünə aid olduğunu, Naxçıvandakı bu 

abidənin isə onlardan iki yüz il əvvəl ucaldıldığını çatdırsaq, bu, ən 

etinasız turisti yerindəcə dondurar. Yəni turistlərimiz Naxçıvanın 

Şərq memarlıq məktəbinin mərkəzi olduğunu hökmən bilməlidirlər. 

Və yaxud ola bilər ki, turistlərə qarşı otel və ya restoran 

xidmətçilərindən kimsə diqqətsizlik etsin. Doğrudur, çox səyahət 

edən turistlərin əksəriyyəti belə kiçik hallara qarşı sərt reaksiya 

vermirlər. Amma Naxçıvana gələn turistlər bilməlidirlər ki, burada 

servis sektorunda fəaliyyət göstərən personaldan istənilən bir nəfərə 

bütün məsələlərdə etibar edə bilərlər. Çünki bu diyarın sakinlərindəki 

dürüstlük əsas insani keyfiyyətlərdəndir.  

Naxçıvan şəhərinə gəlmiş qonaqları çox maraqlı tanışlıqlar 

gözləyir. Hazırda Naxçıvan şəhərini yaxından görmək istəyən 

turistlərin tələbatlarına uyğun olaraq müxtəlifməzmunlu qısa və bir 

neçə saatlıq tur gəzintiləri təşkil edilir. Belə ki, bu ildən başlayaraq 

Naxçıvan şəhərinin görməli yerləri ilə tanışlıq məqsədilə gündə iki 

dəfə olmaqla, turistlər üçün şəhər turları təklif olunur. Turistlərin 

maraq dairəsi və boş vaxtlarını nəzərə alaraq onlara təklif olunan 

belə turların planlaşdırılması zamanı buradakı elm, mədəniyyət, 

təhsil, istehsal, xidmət və əyləncə müəssisələrinin sırasını müvafiq 

qaydada tərtib etmək olar. Söz yox ki, mədəni səviyyəsi yüksək olan 

istənilən qonaq Naxçıvanın Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin vətəni olması faktına böyük maraq göstərir. 

Müxtəlif məqamlarda şəhərimizə gəlmiş əcnəbi turistlərlə 

söhbətlərimizdə Naxçıvanın Azərbaycan tarixində, xalqımızın 

mədəniyyətindəki yeri ilə bərabər, həm də milli müstəqilliyimizin 

əldə olunmasındakı rolunun da çox maraqla dinlənildiyini görmüşük. 

Odur ki, Naxçıvan şəhəri ilə tanış olmaq istəyən turistlərin 
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ekskursiya proqramında Heydər Əliyev Muzeyi ilə tanışlıq çox 

maraq kəsb edir. 

Naxçıvan şəhəri üzrə tanışlıq turunun birinci günündə 

Heydər Əliyev Muzeyinə ziyarətdən sonra ekskursiya şəhərin cənub-

şərq hissəsində yerləşən ―Koroğlu‖ heykəlinə baxış və 

―Naxçıvanqala‖ Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi üzrə davam 

etdirilə bilər. Şübhəsiz, ―Naxçıvan‖ toponiminin Nuh Peyğəmbərin 

adı ilə bağlı olması və buranın qədim şəhər mədəniyyəti haqqında 

danışmaq üçün bu kompleksdə kifayət qədər çox maddi-mədəniyyət 

nümunəsi vardır. Naxçıvanqala cənub-şərq istiqamətdən şəhərin 

mərkəzinə girəcəkdə yerləşir. Doğrudur, bu kompleksə aparan yol 

üzərində beynəlxalq dildə heç bir ad yazılmasa da, qalaya daxil 

olduqda buradakı tarix izləri turistlərə özü hər şeyi deyir. 

Ümumiyyətlə, təkcə şəhərimizdə deyil, muxtar respublikamızın hər 

yerində yaşayış məskənlərinə, xüsusən turizm əhəmiyyəti kəsb edən 

obyektlərə aparan yollarda turistlərin zəruri informasiya tələbatının 

ödənilməsi üçün beynəlxalq dildə yazılmış yer adlarının olmaması 

aidiyyəti təşkilatları düşündürməlidir. 

Naxçıvanqalada və ona yaxın Nuh Peyğəmbərin məzarüstü 

türbəsində yaxşı təşkil olunmuş ekskursiya və peşəkar təqdimat 

vaxtın səmərəli keçməsinə imkan yaradır. Əgər nahar fasiləsi də 

yaxınlıqdakı ―Nuh yurdu‖ restoranında sifariş olunmuşsa, bu 

ekskursiya təşkili baxımından uğurlu kompozisiya olacaqdır. Bundan 

sonra, ―Buzxana‖ tarix-memarlıq abidəsində turistlərə təklif olunan 

çay süfrəsi, buranın ab-havası qonaqların yaddaşında uzun müddət 

yaşayacaqdır. 

Turun ilk gününün ikinci yarısı turistlərin Naxçıvan 

Duzdağı ilə tanış olması üçün əla vaxtdır. Təqribən, saat 1800-a 

qədər, yəni burada müalicə olunan pasiyentlərin gəlişinə qədər tur 

qrupuna Duzdağın tarixi, onun müalicəvi əhəmiyyəti və imkanları 

haqda geniş informasiya vermək mümkündür. Bu zaman 

fasiləsində Duzdağın sərin və oksigenlə zəngin havasında yaxşıca 

dincəlmiş turistlər axşama yaxın Kəngərli rayonunun Qıvraq 

qəsəbəsindəki ―Araz‖ yeməkxanasında təndir kababına qonaq 

ediləcəklər. Beləcə, Duzdağ yolundan, təqribən, 35 kilometrlik 

məsafə boyu Ağrı dağı mənzərəsi fonunda səyahət edən turistlər 
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muxtar respublikanın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında təsəvvür 

əldə edəcəklər. 

Naxçıvan şəhəri üzrə turun ikinci günü daha mənalıdır. İlk 

olaraq şəhərin cənub hissəsində ucaldılmış xalq qəhrəmanı 

Babəkin atlı heykəli ilə tanışlıq yerinə düşər. Ümumiyyətlə, 

Naxçıvan şəhərinin meydanları öz atlı heykəlləri ilə diqqəti cəlb 

edir. Şəhərə doğru dönüşdə ―Naxçıvan‖ Universitetinin müasir 

kampusu ilə tanışlıq qonaqların təəssüratlarında tarix və müasirlik 

anlayışının necə sintez olunduğunu möhkəmləndirəcək. Nahara 

qədər ―Xan Sarayı‖ Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və 

Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində keçirilən bir neçə saat 

vaxt ərzində turistlər Naxçıvanın qədim tarixinə bir daha şahidlik 

etmək imkanı qazanacaqlar. XII əsr Azərbaycan memarlıq 

məktəbinin görkəmli nümayəndəsi Memar Əcəminin yaratdığı bu 

möhtəşəm əsər və açıq səma altında nümayiş etdirilən qoç 

heykəllər bu bölgədə analoqu olmayan bir tarixi zənginlikdən 

xəbər verir. Uzunoba Su Anbarının ətrafındakı restoranda sifariş 

edilmiş nahar yeməyindən sonra turistlərin Dövlət Bayrağı 

Meydanı və Muzeyi ilə tanışlığı şəhərin ümumi panoraması ilə 

tanışlıq üçün əla imkandır. Naxçıvan şəhərində günortadan sonra 

bazarlar işləmədiyindən turistlərə şəhər mərkəzindəki iri 

marketlərdə və ya Cahan AVM-də alış-veriş təklif olunur. 

Qonaqlarımızın şam yeməyi üçün şəhərin Haçadağ səmtindəki 

―Badaşqan‖ restoranı əla seçim olardı. 

İki gün ərzində həm muxtar respublika, həm də Naxçıvan 

şəhəri haqqında kifayət qədər məlumat alıb, istirahət etmiş 

turistlər üçün növbəti gün səhər yeməyindən sonra müqəddəs 

Əshabi-Kəhf ziyarətgahı bu turun final ekskursiyasıdır. Bu 

istiqamətdəki səyahət haqqında məlumatlandırılmış və islami 

qaydalar barəsində əvvəlcədən xəbərdar olunmuş turistlərə hələ 

Naxçıvan-Culfa yolundan başlayaraq müqəddəs Əshabi-Kəhf 

haqqında təqdimata başlamaq mümkündür. Bu minvalla, cəmisi 

12 kilometrlik yolun sonunda turistlər sanki sonsuzluğa qədər 

uzun bir yol qət etdiklərinə, amma bu yolun hələ də bitmədiyinə 

bir daha şahid olacaqlar. Bir də, turistlər arasında bu müqəddəs 
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məkana ilk dəfə ayaq basanlar vardırsa, bu təəssürat Naxçıvana 

bir daha yenidən səyahətlərinə qədər onlara hakim kəsiləcək.  

  Üçüncü günün sonunda, naharda ―Təbriz‖ 

mehmanxanasının 13-cü mərtəbəsindəki restoranında vida 

yeməyindən sonra öz ölkələrinə yola düşən turistlər bu qədim 

Azərbaycan torpağının digər gəzməli-görməli yerlərini bir daha 

görə bilmələri üçün indidən vaxt planlaşdıracaqlar. Deməli, 

şəhərimizlə tanışlıq uğurlu keçmiş, sıradakı Batabat, Əlincəqala, 

Ordubad istiqamətlərindəki turlarımız üçün yaxşı təcrübə 

qazanmışıq. 

“Şərq qapısı”,  9  iyun 2016-ci 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10085-nakhdzh-

van-shaehaeri-uzrae-udzhzhunluk-tan-shl-zh-turu  

Cənnət gördüm Çənnəbi 
  Yay turizm mövsümünün qaynar çağında öz istirahətini 

muxtar respublikamızın müxtəlif guşələrində keçirmək istəyən 

turistlər üçün Ordubad rayonunun Çənnəb kəndi özünün 

bənzərsizliyi ilə seçilir. Ölkəmizin müxtəlif yerlərində, muxtar 

respublikamızın Naxçıvan, Şərur, Culfa şəhərlərində, habelə 

Nehrəm kimi iri kəndlərində yaşayanlar yayın istisində özünə 

sərin-səfalı yer axtarmaq istəsələr, digər kəndlərimizlə bərabər, 

Ordubadın Çənnəb kəndini seçə bilərlər. Çənnəbin yayda öz 

gözəlliyi vardır. 

  Çənnəb 

Düylün-Məzrə 

istiqamətində Üstüpü 

ilə bitişik olan ikinci 

kənddir. Naxçıvan 

şəhərindən, təqribən, 

60, rayon mərkəzi 

Ordubaddan 15 

kilometr məsafədə 

yerləşir. Yolunu ilk 

dəfə bu kəndə, 

ümumiyyətlə, bu qola salan səyahətçini ilk baxışda inandıra 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10085-nakhdzh-van-shaehaeri-uzrae-udzhzhunluk-tan-shl-zh-turu
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10085-nakhdzh-van-shaehaeri-uzrae-udzhzhunluk-tan-shl-zh-turu
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bilməzsən ki, Xarabagilandan üzüyuxarı ucalan dağların arasında 

bu qədər yaşıllığa qərq olmuş kənd var. Bağ-bağata, meyvəçiliyə 

bu qə-dər bağlı olan Or-dubadda belə ya-şıllıqlara rast gəl-məkdə 

isə qeyri-adi heç nə yoxdur. Ordubadlılar lap qayada da olsa, 

meyvə ağacı ərsəyə gətirməkdə çox səriştəlidirlər. Bu rayonda 

hansı kəndlə, hansı həyətlə tanış olsan, hökmən nəsə qeyri-adi bir 

meyvə ağacı, yeni bir meyvə sortu, yaxud meyvəçilik adət-

ənənəsi ilə tanış olarsan.  

  Çənnəblilər çox qonaqpərvərdirlər. Şübhəsiz, turizm üçün 

qonaqpərvərlik çox üstün keyfiyyətdir. Çənnəbdə də bunun şahidi 

olmaq mümkündür. Qonağa ilk rast gələn yerli sakin istər 

tanıdığı, istərsə də tanımadığı olsun, israrla onu evinə, nəfis 

Ordubad limonu ilə çay süfrəsinə dəvət edəcək. Ordubad limonu 

isə təkcə muxtar respublikamızda deyil, ölkəmizdə və onun 

hüdudlarından kənarda brendləşmiş bir nemətdir. Bu mənada, 

Ordubad limonu özünün qeyri-mövsümiliyi və xüsusi çəkisinə 

görə Naxçıvan göycəsinə bərabərdir. Çənnəbdə də, demək olar ki, 

hər iki həyətdən birində limon ağacları yetişdirilir və çay 

süfrəsində onların ətrindən doymaq olmur. 

Çənnəblə bağlı ilk təəssürat bir vaxtlar çoxlarının istirahət 

məkanı olmuş Şəfa bulağı ilə tanışlıqdan yaranır. Kəndin 

girəcəyindəki Şəfa bulağının hansı müalicəvi keyfiyyətləri 

olduğunu deyə bilmərəm, amma bu bulağın başında, göy üzünü 

qapamış ağacların altında bircə saat əyləşib suyun zümzüməsini 

dinləmək kifayətdir ki, on bir ay şəhərin səs-küyündə beynimizdə 

yığılıb qalmış neqativ enerji yox olsun. Uzaq yoldan gələnlər 

sərin bulağın nəğməsinə dalıb dincəldikdən sonra uzun hörük 

kimi qıvrılan kənd yolu ilə davam edib Çənnəbə çatırlar. Şimal 

tərəfdən Üstüpü, cənubdan Düylün, qərbdən Ülüs, şərqdən 

Qarovulgədik dağları ilə əhatə olunan Çənnəb kəndi dəniz 

səviyyəsindən 1200 metr hündürlükdə yerləşir. Kəndin min ildən 

artıq məskunlaşma tarixi vardır. Yerli sakinlərin dediyinə görə, 

Çənnəbdəki Kəreyil və Pilləpan qalalarının yaşı eramızın 

əvvəllərinədək gedib çatır. Ümumiyyətlə, turizm həvəskarlarına 

bu yerlərin tarixi, yerli sakinlərin adət-ənənələri haqqında 

danışmağa çox mövzu var. Amma yay fəslində insanları ən çox 
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özünə çəkən təbiət guşələri bu gözəl diyarın bənzərsiz 

gözəlliklərinə qarşı heç kimi biganə qoymur. 

  Çənnəb kəndinin ərazisi, onun relyefi panoramik quruluşa 

malikdir. Kənd haqqında ümumi təsəvvür almaq üçün ətrafdakı 

uca təpələrin birinin zirvəsinə qalxıb ətrafı seyr etmək kifayətdir. 

Yeri gəlmişkən, bu, kəndə gələn ekoturizm həvəskarları üçün də 

yaxşı bir əyləncədir. Bu, müasir turizmdə yaxşı təəssürat almaq 

üçün çox vacibdir. Misal üçün, Çənnəbdəki yaşını heç kimin 

bilmədiyi qocaman çinar ağacının kölgəsində oturub çay içməyin 

bir ləzzəti olduğu kimi, bu çinarın uzaqdan necə göründüyünü 

seyr etməyin ayrı ləzzəti vardır. Xülasə, Çənnəbə gəlmiş turistləri 

Şəfa bulağı ilə yanaşı, İpli çeşmə, Bədərək çeşməsi və 

Yağlıdərənin ecazkar mənzərələri ilə tanış etdikdə onlar doğma 

Naxçıvanımızın hələ nə qədər kəşf edilməmiş gözəllikləri 

olduğuna öz gözləri ilə şahid olacaqlar. Kənd həyatı elədir ki, 

burada iş günü, xüsusən yaz və yay fəsillərində səhər Günəşin 

çıxması ilə başlayır. Əgər Çənnəbə gəlmiş turistlər bu ab-hava ilə 

tanış olub, kənd işgüzarlığı haqqında bir təəssürat almaq istəyirsə, 

onda kənddən xeyli aralıdakı Köydərə və Sərinçeşmə şəlalələrinə 

tamaşa etmək üçün sübh tezdən saat 6-dan yola çıxmağına dəyər. 

Bu təbiət gözəllikləri ilə tanışlıq turistlərdə həmişəlik bir təəssürat 

yaradacaqdır. Amma səhər erkəndən örüşə çıxan qoyun-quzunu 

otaran, əkin sahələrini suvaran, otbiçən kəndlilərin təsərrüfat 

işlərini canlı görməyin özü də bir rekreasiyadır. Onda turist özü 

görəcək ki, Naxçıvan bazarında ucuzluq yaradan Ordubad 

nemətləri hansı torpaqlarda yetişib, hansı bulağın suyundan içib: 

tam ekoloji təmiz, ziyansız. Təsərrüfata gəldikdə, Çənnəb camaatı 

çox qoçaqdır. Müasir villalara bənzəyən hər kəndli evinin 

həyətində hansı meyvə ağacı istəsən var. Mövsümdə alma, armud, 

cəviz, ərik, göycə, gilas ağaclarının barını yığıb-yığışdırmaq 

olmur. Hələ bostan məhsullarını demirəm. Əgər turistlər kirayə 

edib dincəldiyi evin isti təndir lavaşlı, bal-qaymaqlı səhər 

yeməyindən sonra bir də bulaq başında samovar çayı dəmləməyi 

arzu edərlərsə, buyursunlar: Çənnəbdə hər ağacın kölgəsi bir 

tamaşadır. Kənd turizminin mühüm atributlarından olan dağ və 

yüksəkliklərə yürüş üçün də Çənnəbdə heç bir çətinlik yoxdur. 
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Ordubadlılara xas qoçaq və səmimi cavanlar, bir də Jeep model 

minik maşınları turistlərin xidmətindədir. Dağlara çıxmağına isə 

dəyər. Kənd ziyalıları ilə söhbətimizdə bildirildi ki, Çənnəb və 

Üstüpü kəndlərinə məxsus Rumus yaylağında rast gəlinən nadir 

dərman bitkilərini tapmaq üçün hər il çox həvəskarlar buraya 

gəlirlər. Əgər istəyənlər varsa, bu yayda gəlib tətillərini Çənnəbdə 

keçirə bilərlər. Ucuz və keyfiyyətli. Necə deyərlər, gəzdim dağı-

aranı, cənnət gördüm Çənnəbi.        

 “Şərq qapısı”,   24  iyun  2016-cı il 
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10197-dzaennaet-

zhoerdum-chaennaebi.html  

Yay fəslində Badamlıda istirahətin öz yeri var 
  Hələ ötən əsrin 50-ci illərindən bu günə qədər “Badamlı” 

mineral suyu süfrələrimizin bəzəyi olub, “Badamlı” mahnısı isə 

ürəkləri fəth edib. Dağlar diyarı Şahbuzun Batabatı ilə bərabər, 

onun Badamlısı da hələ onillər öncəsindən bir brend kimi 

Naxçıvanın adını bütün dünyaya tanıdıb. İndi çox vaxt, xüsusən 

yaz və yay aylarında Şahbuza gələrkən Badamlı yolayrıcına 

çatdığımızda Heydər Əliyev Su Anbarının möhtəşəm görüntüsünə 

göz kəsilmiş qonaqlara – bax bu həmin haqqında eşitdiyiniz 

kənddir, – deyə 

uzaqdan görünən 

dağların qoynunu 

işarə edirik. An-

caq Badamlı lap 

yaxında, Naxçı-

van-Şahbuz avto-

mobil yolundan 

cəmi 7 kilometr 

məsafədə özünün bütün gözəllikləri və sakinlərinin müasir həyat 

tərzi ilə onun sorağına gələn qonaqları qarşılamağa hazırdır. 

Burada kənd turizmi üçün əlverişli imkanlar vardır.  
  Muxtar respublikamızda kənd infrastrukturunun müasir 

səviyyədə tamamilə yenilənməsi, kəndlərin abadlığı, təmizliyi və 

əhali gəlirlərinin artması burada müasir turizmin bir çox növlərinin 

inkişafı üçün də şərait yaradır. Söhbət kənd turizmindən düşmüşkən, 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10197-dzaennaet-zhoerdum-chaennaebi.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10197-dzaennaet-zhoerdum-chaennaebi.html
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Badamlının Naxçıvan və Şahbuz şəhərlərinə olan yaxın məsafəsi, 

kəndin yerləşdiyi geniş ərazi və buraya gələn qonaqların rahat asudə 

vaxt keçirə biləcəyi yaşıllıq guşələri, ilk növbədə, diqqəti cəlb edir. 

Ona görə də ―Badamlı‖ deyəndə insanların ağlına ilk olaraq mineral 

su gəlsə də, bu kənddəki yaşıllıqlar içində istirahət edib mənalı vaxt 

keçirmək haqqında danışmağa dəyər. Doğrudan da, ilin bu fəslində 

səhərdən axşamadək buz bulaqların başında ailəvi istirahət edib 

mənalı vaxt keçirməyin ayrı bir ləzzəti vardır. Xüsusən Badamlıya 

ilk dəfə gəlmiş qonaqların Yemişandərədə, Ordubulağı, Fərəməz 

bulağında keçirdikləri bir gün şəhərdəki bütün yayın istisini 

unutdurmağa bəs edər. Qonaqlar Şirandaş şəlaləsinə baş çəkərsə, 

indiyə qədər görmədikləri gözəlliklərə şahid olarlar.  

 Badamlı camaatı qonaqpərvər olduğu qədər də işgüzardır. 

Yerli əhali kəndin təbii sərvətlərindən istifadə edib məhsul 

istehsal etməkdə, təsərrüfatı genişləndirməkdə çox səriştəlidir. 

Kənddə çox sayda işgüzar, bacarıqlı torpaq mülkiyyətçisi və 

fermer olduğunu dedilər. Xüsusən Badamlı balının keyfiyyətini 

onun daimi alıcıları yaxşı bilir. Kənddə yaşayanlar yaxşı bilirlər: 

sərin keçən yay gecələrində qalın yorğana bürünüb daş kimi yatıb 

dincələndən sonra səhər erkəndən yaxşıca səhər yeməyi iştahası 

gəlir adama. Badamlıda da iri badam ağacının kölgəsində 

qurulmuş təmtəraqlı səhər yeməyi süfrəsində ətirli Badamlı 

balıynan ağbirçək Tamara nənənin ev üsulu ilə hazırladığı 

qaymağı dadmağın başqa ləzzəti vardır. 

Badamlı bağlar diyarıdır. Şübhəsiz, kəndin adına, onun 

toponiminə qədər nüfuz etmiş qiymətli badam meyvəsi mineral su 

qədər bu kəndin sərvətlərindəndir. Badamlıda badamı çox sevir, 

süfrə başındakı qonaqlara badam ləpəsinin ən seçməsi təklif 

olunur, uşaqlara badam payı göndərmək üçün əvvəlcədən iri 

torbalar hazırlanır. Bizdə boldursa, qoy hamının süfrəsində olsun, 

– deyirlər. Onu da deyirlər ki, badam uzunömürlü ağacdır, 

susuzluğa davamlı, gec quruyandır. Amma Badamlıda yeni bağlar 

da salınır. Püstə-badam, daşbadam sortları əkilmiş yeni bağlar 

diqqətimizi cəlb edir. Kənddəki 180-ə yaxın evin hamısının 

həyətində bu ağaclardan vardır. Ancaq təkcə badamı deyil, dadlı 

üzümü, armudu, cəvizi ilə də tanınan Badamlıya gələn şəhərli 

turistlər Şahbuzun bu gözəl kəndində bağlara necə qulluq 
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edilməsi, kənd təsərrüfatı işləri ilə yaxından tanış olmaq fürsəti 

qazanarlar. Əgər qonaqlar səhərin sübhündə kəndin 

gündoğdusundakı Qaradağın zirvəsinə yürüş keçirmək istəsələr, 

badamlılı gənclər onlara həvəslə bələdçilik etməyə hazırdırlar. 

Ümumiyyətlə, dağlara yürüş, ətraf relyefin ecazkarlığı ilə tanış 

olmaq kənd turizminin əsas tərkib elementlərindən biridir. 

Badamlıda da bu məzmunda görməyə dəyər ekzotik yerlər 

çoxdur. Kənddəki minik avtomobilləri turistlərin bu tələbinin 

ödənilməsinə xidmət edə bilər. Turistlərin yerləşdirilməsinə 

gəldikdə isə Badamlıda 20-dən artıq villatipli evlərdə bu 

məsələnin həll olunacağını düşünmək olar. 

 Təbiət Şahbuzdan heç nəyi əsirgəməyib. Qaynayan şəfalı 

bulaqlar, yamyaşıl bağlar, mülayim iqlim. Şahbuza yolu 

düşənlərin təəssüratlarından heç zaman silinməyəcək səmimi 

qonaqpərvərlik isə onun bu sərvətlərini hər kəslə paylaşır. Bu dəfə 

isə yolumuz Badamlıya düşmüşdü. 

 “Şərq qapısı”,  11  avqust  2016-cı il 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10550-yay-faeslindae-

badaml-da-istirahaetin-oez-yeri-var.html  

Naxçıvan-Əlincə turizm marĢrutu 
 Naxçıvanın gəzməli-

görməli yerlərinin turistlərə 

təqdimatı muxtar 

respublikada həyata 

keçirilən müasir turizm-

ekskursiya fəaliyyətinin əsas 

vəzifələrindən biridir. İstər 

tarixi-mədəni, istərsə də 

təbii-rekreasiya ehti-yatları 

baxımından son dərəcə 

zəngin olan qədim 

Naxçıvanın özünəməxsus 

milli qonaqpərvərliyi bu 

əraziyə səyahət edən tu-

ristlərə təkrarolunmaz təəs-

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10550-yay-faeslindae-badaml-da-istirahaetin-oez-yeri-var.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10550-yay-faeslindae-badaml-da-istirahaetin-oez-yeri-var.html
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sürat vəd edən turlar hazırlamaq imkanı yaradır. Naxçıvanın şah 

tacı, qədim Əlincə qalası istiqamətində turistlərə və muxtar 

respublikamıza səfər etmiş digər qonaqlara təklif olunan 

səyahətlər də bu baxımdan öz məzmunu və yüksək həssaslığı ilə 

diqqəti cəlb edir. 

  

Bir qalanın sirri  
  Naxçıvan-Əlincə turizm marşrutu üzrə səyahətin əsas 

motivləri turistlərin Naxçıvana gəlişindən xeyli əvvəl formalaşır. 

Başqa sözlə, indiki informasiya bolluğu şəraitində Əlincə qalası 

haqqında kifayət qədər virtual məlumat alan turistlərin bu yerlərə 

gəlməsi ilə həmin təsəvvürlər reallığa çevrilir. Bu baxımdan 

Naxçıvandan Əlincə qalasının zirvəsinə qədər edilən yürüşlər 

digər hər hansı bir şəhər və ya şəhərətrafı ekskursiyalarla 

müqayisədə özünün bütün məzmunu ilə bir qəhrəmanlıq hekayəsi 

yaşatmalıdır. Çünki indiyə qədər bu torpaqda yaşayan və 

yaşadılan hər tarixi iz təkcə hansısa bir qalanın sirri deyil, eyni 

zamanda əsrlər öncəsinədək bütöv bir xalqın mübarizə əzminin 

daşlaşmış salnaməsidir. 

  Odur ki, muxtar respublikamıza səyahət etmiş turistlərə 

Naxçıvan-Əlincə turizm marşrutu üzrə səyahətlər təklif 

olunduğunda təkrarolunmaz, bir rəssam əsəri kimi rəngarəng olan 

tur proqramları ortaya qoymaq tələb olunur. Bunun üçün nə 

etməli, haradan başlamalı sualının cavabı isə çox sadədir. 

Əlincəqalanın ətəyində və zirvəsində bircə saatlıq düşüncəyə 

dalıb fikirləşməklə bu məsələ öz həllini tapacaqdır. Sirlərlə dolu 

bu qalanın min illərdən süzülüb gələn qədim tarixi, bu tarixi 

gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün bu torpaqların əzəli sahibləri 

olan azərbaycanlıların yurd sevgisi və qətiyyəti yaradılacaq 

kompozisiyanın bəzəyi olacaqdır. Ancaq yaxşı olar ki, bu marşrut 

haqqında söhbətə başlarkən tarixin qədim qatlarına bir nəzər 

salaq.  

  Əlincə – tariximiz 
  Əlincə istiqamətində yola çıxarkən, ümumilikdə, 

Naxçıvanın tarixi haqqında qısa da olsa, bir giriş verilməsi tələb 

olunur. Çox tez-tez rast gəldiyimiz bir hal vardır ki, bəzi əcnəbi 
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turistlər Naxçıvanın niyə Azərbaycandan ayrı düşdüyünü, hətta 

buradakı yerli əhalinin hansı dildə danışdığı kimi bizə primitiv 

görünən, ancaq onlar üçün maraqlı suallar verirlər. Bu da təbiidir. 

Məsələn, biz özümüz də Aralıq dənizindəki adalardan birinə 

səyahət edəndə buranın yerli əhalisinin hansı dildə danışdığı 

haqda maraqlana bilərik. Odur ki, tariximizə dair hətta bizim 8-ci 

sinif şagirdlərimizin belə, əzbər bildiyi bir çox məlumatların 

turistlərdə qeyri-adi reaksiya doğurmasına təəccüblənməməli, tam 

əksinə, bunu Azərbaycan və Naxçıvan həqiqətlərinin dünyaya 

çatdırılması üçün bir fürsət kimi dəyərləndirməliyik. Həm də 

peşəkarcasına. Çünki bunlar da, əslində, turizm-tanıtım sarıdan 

yığılıb qalmış problemlərimizin bir hissəsidir. 

  Turizm mədəniyyətlərarası dialoqun mühüm 

vasitələrindən biridir. Təkcə müasir dövrdə deyil, tarix boyunca 

səyyahların əsas missiyaları dünya xalqlarının mədəniyyətini 

öyrənmək, insanların həyatının bütün maraqlı elementlərini 

öyrənib öz ölkələrinə qayıtmaq olub.  

 Tarixi İpək Yolu üzərindəki Naxçıvan öz coğrafi 

mövqeyi, qədim şəhər mədəniyyəti və yadelli basqınlardan 

müdafiə olunmaq bacarığı ilə ad çıxarmışdır. Bu mənada, Əlincə 

yolu ilə səyahət edən turistlər də bilməlidirlər ki, Naxçıvanın 

qədim tarixi Azərbaycan tarixinin mühüm bir hissəsidir. Naxçıvan 

cəmisi yüz il əvvəl tarixi ədalətsizlik nəticəsində Azərbaycandan 

aralı düşsə də, bu şəhər Atabəylər dövlətinin paytaxtı kimi 

dünyada tanınırdı. Bəzən tarix haqqında danışarkən müharibələr 

haqqındakı epizodlar maraqla dinlənilir. Ancaq, fikrimizcə, 

Əlincəyə doğru hərəkət edən turistlərə Naxçıvanın alınmazlığının 

sirrini bu torpaqda formalaşmış mədəniyyətlə bağlı olduğunu 

çatdırmaq ən doğru giriş olardı. Min illər ərzində Naxçıvanda 

formalaşmış bir mədəniyyət vardır ki, o, bu torpağın 

əyilməzliyinin əsl mayası, ruhudur. Qoy turistlər bilsinlər ki, bu 

torpaqda heç kimi heç bir yağlı tikəyə satın almaq, çətinliklərlə 

qorxudub yurd-yuvasından çıxarmaq mümkün olmayıb. Göydə 

Allah, yerdə Əlincə qalası kimi sərt qayalar naxçıvanlıların 

həmişə dadına çatıb. Ona görə də bu ssenari ilə davam etdirilən 

tur təqdimatı zamanı Əlincə qalasına çatan turistlər bir daha 
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inanacaqlar ki, necə olub, Səmərqənddən Bağdada qədər 

dünyanın az qala yarısını tutmuş bir fateh 14 il ərzində Əlincə 

qalaya bata bilməyib. 

 Əlincəqala təkcə müdafiə məqsədli bir istehkam olmayıb. 

Bu qala, xüsusən orta əsrlərin feodal dövlətləri dövründə bir 

xalqın yaratdığı mədəniyyət incisi, dövlətçiliyin, iqtisadiyyatın 

güc simvoludur. Buraya gələn turistlər bilməlidir ki, təkcə 

dünyada deyil, Azərbaycanın, eləcə də Naxçıvanın müxtəlif 

yerlərində Əlincədən daha yüksəkdə yerləşən sərt sıldırımlı 

qayalıqlar vardır. Amma tarixi zaman ərzində bunların bir qala 

kimi istifadə olunaraq strateji əhəmiyyət kəsb etməsi və müəyyən 

çətin dövrlərdə dövlətin alınmaz qalası olması üçün müəyyən 

şərtlər tələb olunurdu. Odur ki, turistlərə Əlincəqalanın tarixi 

haqqında danışarkən onun müdafiə məqsədli xüsusiyyətləri ilə 

yanaşı, strateji mövqeyi və orta əsrlərdə təkcə Naxçıvanda 

mövcud olmuş feodal dövlətləri üçün deyil, həm də o dövrdə 

Cənubi Qafqaz, Orta Asiya və Yaxın Şərq ölkələri üçün nə 

dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu vurğulamalıyıq. Sonuncu Atabəy 

hökmdarı Özbəyin dövründə dövlətin Təbrizdən idarə olunmasına 

baxmayaraq, dağıdıcı monqol hücumlarından qorunmaq üçün 

onun Naxçıvanda məskunlaşması Əlincəqala kimi möhkəm 

müdafiə oluna bilən bir qalanın yaratdığı inamdan doğur. 

 Əlincə – bu günümüz 
  Naxçıvan müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulması 

və möhkəmləndirilməsində 

xüsusi yeri olan bir torpaqdır. 

Tarix təkrar olunur. 

Azərbaycan tarixinin müxtəlif 

mərhələlərində öz sözünü 

demiş Naxçıvan indi də 

heyrətamiz irəliləyişləri ilə ölkə 

gündəmində mühüm yer 

tutmaqda, yaxın-uzaq xaricdə 

maraqla izlənilməkdədir. 

Bununla yanaşı, Naxçıvanda 

görüləcək işlər də çoxdur. Belə 
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ki, müstəqillik illərində muxtar respublikanın hərtərəfli inki-şafı, 

insanların həyat səviy-yəsinin yüksəlməsi özü ilə yeni tələbatlar 

doğurmuşdur. Odur ki, Əlincə marşrutu üzrə irəliləyərkən, indi 

Naxçıvanın 200-dən artıq kəndinə bu cür rahat və təhlükəsiz 

yollar çəkildiyi, bütün kəndlərdəki müasir idarəetmə tələblərinə 

uyğun infrastruktur şəraiti yaradıldığı vurğulanmalıdır. Məhz bu 

məqamda Naxçıvanın keçmişi ilə müasir dövrü arasında bir 

etibarlı körpü dayağı kimi təqdim olunan Əlincə qalasının bərpa 

olunaraq yenidən dünya mədəniyyəti mirasına qazandırılmasının 

əhəmiyyəti bütöv bir fəsil kimi geniş izah olunmalı, qalaya 

qalxdıqca pillə-pillə görülən işlərin möhtəşəmliyi turistlərin 

diqqətinə çatdırılmalıdır. Bu gün muxtar respublikanın etibarlı 

müdafiəsindən tutmuş kiçik bir emal müəssisəsi yaradılmasınadək 

görülən bu qədər işlər arasında Əlincəqalanın bərpa olunmasına 

və muzey yaradılmasına ayrılan diqqət Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin iradəsinin məhsulu olduğu 

bildirilməlidir. Turistlər hiss etməlidir ki, Əlincənin zirvəsinə 

qalxmaq, sadəcə, dəniz səviyyəsindən, təqribən, 1500 metr 

yüksəklikdəki bir zirvəyə dırmanmaq deyildir. Bəli, bu, elə bir 

zirvədir ki, XIV əsrin sonlarında tam 14 il ərzində yadelli ordular 

onun zirvəsinə həsədlə baxıblar. Ancaq mədəniyyətin, səbir və 

inamın nəticəsidir ki, indi Əlincə qalası hər gün yüzlərlə yerli və 

xarici turisti özünə çağırır. 

Beləcə, qalaya gedən hər pillənin hekayəsinə qulaq asaraq 

Əlincənin zirvəsinə çatırıq. Burada hər şey təbii, hər şey olduğu 

kimidir. Qalır təkcə tarixin dərin qatlarındakı cəngavər 

döyüşlərinə şahidlik etmiş qayalarla baş-başa qalıb seyrə dalmaq. 

Beş dəqiqə nəfəs dərib qalanın təqdimatına başlayırıq. Naxçıvana 

gəlmiş turistlər bir daha tarixin açılmamış səhifələrində yaşayan 

ecazkarlığa şahid olacaqlar. 

 Əlincənin zirvəsinə qədər gəlib çatmış turistlərdə qeyri-

adi təsəvvürlər formalaşır. Bir çox hallarda əcnəbilərlə, 

ümumiyyətlə, Naxçıvana ilk dəfə gələn turistlərlə ünsiyyət zamanı 

belə hal müşahidə olunur. Şübhəsiz, Əlincənin əzəməti, nəhəng 

sal qayalar üzərində şahların səltənətinə meydan oxumuş 

qəhrəman qala müdafiəçilərinin ayaq izləri buraya gələn hər bir 
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kəs üçün dərin maraq obyektidir. Tarixi mənbələrə görə, bu 

müdafiəçilərin sayı altı yüzdən artıq olub. Əgər qala ilə tanışlıq 

zamanı qanadlarını gərərək Əlincə səmalarında süzən dağ 

qartalları peyda olarsa, bu, həmin ekskursiyada iştirak edən 

turistlər üçün əla fotoovçuluq fürsəti olacaqdır.  

 2014-2015-ci illərdə Əlincəqala bərpa olunarkən onun 

ərazisindən tapılmış maddi-mədəniyyət nümunələri, məişət 

əşyaları burada uzun müddət ərzində formalaşmış insan 

məskənlərindən xəbər verir. 

 Qalanın quruluşu ilə tanışlıq turistlərin buraya daxil 

olduğu qərb girişindən başlayır. Tarixi mənbələrə görə, qalanın 

iki, bəzən isə üç giriş qapısı olması barədə fikirlər vardır. Tarixi 

mənbələrə görə, Xanəgah kəndi tərəfdə yerləşən şərq girişi 

qalanın əsas giriş yollarından biri olsa da, qərb yamacı boyunca 

çəkilmiş müdafiə divarları, onların bərpadan sonrakı görünüşü 

turistlərdə böyük maraq oyadacaqdır. Qalanın mərkəz hissəsinə 

daxil olan turistlər bir anda özlərini qədim bir Şərq şəhərindəymiş 

kimi hiss edəcəklər. Xüsusən qalanın gecə işıqlandırılması zamanı 

bu, daha möhtəşəm görünür. Qalanın ən böyük sahəsini tutan bu 

hissədə qədim qala sakinlərinin istifadə etdikləri yaşayış binaları 

turistlərin marağına səbəb olacaqdır. Belə ki, çox geniş olmasa da, 

qalanın mərkəzi hissəsində insanların yaşaya bilməsi üçün 

mövcud yerlərdən maksimum dərəcədə səmərəli istifadəyə 

çalışılıb. Xüsusən ekskursiya zamanı turistlərə yaşayış sahəsi kimi 

istifadə olunmuş yerlər, burada üzə çıxarılmış təndirlər, 

həvənglər, əl dəyirmanları maddi-mədəniyyət nümunələri kimi 

təqdim olunur. Yaşayış sahəsi kimi istifadə olunmuş birotaqlı 

mənzillər xalqımızın min il öncəsindəki həyat tərzini, yüksək 

mədəniyyətini göstərən mühüm maraq obyektidir. Turistlər 

bilməlidirlər ki, burada müdafiə olunmuş insanlar nə qədər ağır və 

ekstremal bir şəraitdə yaşasalar da, ümumi mədəniyyətdən kənara 

çıxmamışlar.  

  Əlincəqalanın turistlərdə maraqdoğuran digər mühüm 

hissəsi yerli əhali arasında ―Şahtaxtı‖ da adlandırılan Əlincənin iç 

qalasıdır. Bura dəniz səviyyəsindən 1700 metr hündürlükdə 

yerləşir və ora getmək üçün sıldırım qayadan keçilir. Odur ki 
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buraya qalxmaq ekstremal yürüş həvəskarları üçün əsl fürsətdir. 

Şahtaxtına qalxmaq istəyən turistlər bilməlidirlər ki, bir zamanlar 

qalaya hökmranlıq etmiş şahların iqamətgahları məhz burada 

yerləşib. Şahtaxtıda turistlərin görmək istədiyi çox maraqlı yerlər 

arasında bir-biri ilə dar keçidlə əlaqələndirilmiş kiçik otaqlar və 

hovuzlar vardır. Bu hovuzlardan da biri həcminə görə 

Əlincəqalada mövcud olan ən böyük hovuzdur. 

  Əlincəqalada uzun illər müdafiə olunaraq ad-san çıxarmış 

insanların qəhrəmanlığı və onların bu sərt qayalıq şəraitində ərzaq 

və su təminatı istənilən səyahətçidə böyük maraq yaradır. 

Doğrudan da, çətin şərtlər altında yaşayan insanların, sözün əsl 

mənasında, necə daşdan çörək və su çıxara bildiyini göstərmək 

üçün Əlincəqaladan daha əyani nümunə ola bilməz. Ona görə də 

Əlincəqaladakı tarixi hidrotexniki qurğularla tanış olan turistlərin 

nəzərində mübarizə anlayışı haqqında tamamilə başqa bir 

təsəvvür yaranır. Əlincəqalada, habelə qalanın yuxarı hissəsindəki 

Şahtaxtıda inşa olunmuş su hovuzları və bunları doldurmaq üçün 

qayada çəkilmiş kanallar turistlərdə böyük maraq doğurur. 

Şübhəsiz, Əlincəqalanın sərt qayalarında primitiv baltalarla böyük 

səbir və zəhmətlə çapılmış su hovuzlarına, bunlara su gətirən və 

bəzilərinin uzunluğu 200 metrə çatan kanallara tamaşa etdikdə 

bunun arxasında nə qədər böyük yurd sevgisi dayandığını 

görməmək mümkün deyil. Bu qurğuların tikilməsi zamanı sərf 

olunmuş fiziki və yaradıcı əmək naxçıvanlıların ta qədimdən heç 

bir blokada ilə qorxudulmasının mümkün olmadığını göstərən ən 

böyük sübutdur. Həmin hidrotexniki qurğulara baxan turistlər 

bilməlidirlər ki, bunlar Naxçıvana səyahətləri zamanı onlara 

təqdim olunacaq müasir derivasiyatipli iri su elektrik 

stansiyalarının, əslində, qədim əcdadıdırlar. Beləliklə, Əlin-

cəqalaya səyahət zamanı buradakı hovuzlar və kəhrizlərlə tanış 

olan turistlər tarixin müəyyən dövrlərində qalanın uzun müddət 

ərzində necə müdafiə olunduğunun sirləri ilə canlı tanış ola 

bilərlər.  

  Turizm təşkilatçılığı zamanı turistlərin motivlərinə görə 

onların səyahət marşrutlarının seçilməsi əsas məqamlardandır. 

Əlincəyə səyahət edən turistlər üçün əsas maraq tarix və 
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mədəniyyət olduğundan buraya səfər edən hər kəs qalanın 

Azərbaycan xalqının, onun milli dövlətçilik tarixindəki 

əhəmiyyəti haqqında məlumatları böyük maraqla dinləyəcəkdir. 

Belə ki, Əlincəqala haqqında XIV əsrin sonları, XV əsrin 

əvvəllərinə aid dövrləri əhatə edən tarixi hadisələr geniş yayılsa 

da, daha qədim mənbələrdə qalanın yaranma tarixinin eramızın ilk 

yüzilliklərinə qədər gedib çıxdığı sübut edilib. Bu baxımdan qala 

ərazisindən tapılmış və hazırda buradakı muzeydə nümayiş 

etdirilən VII əsrə aid gümüş sikkə böyük maraq obyektidir. 

Şübhəsiz, Əlincənin Azərbaycan Atabəyləri dövlətinin 

hakimiyyəti dövründəki hərbi-strateji və iqtisadi-siyasi 

əhəmiyyəti ilə yanaşı, Cəlairilər, Qaraqoyunlular, Səfəvilər 

dövründə də mühüm əhəmiyyəti qeyd olunmalıdır. Məhz bu yolla 

orta əsrlər dövründə Səmərqənddən Bağdada, İstanbuldan Təbrizə 

qədər geniş bir ərazidə baş vermiş hərbi-siyasi və iqtisadi 

proseslərdə Əlincənin rolu izah olunduqca turistlərin Naxçıvan 

haqqındakı təsəvvürləri birə-beş artacaq, dünyagörüşləri 

dərinləşəcək. 

Əlincəqala xalqımızın milli sərvəti, dünya mədəni 

mirasının mühüm xəzinəsidir. Yüzillər boyu bu möhtəşəm təbiət 

və insan əli möcüzəsi müxtəlif məqsədli maraq obyekti olub. 

Kimi burada dünyanı qorxuya salmış işğalçılara qarşı meydan 

oxuyub, kimi də son sığınacaq kimi Əlincəyə üz tutub. Ancaq 

bunlar hamısı tarixdə qalıb. Zaman öz sözünü deyir. Əlincənin 

müasir ünvanı isə inkişaf edən Azərbaycan, tərəqqiyə qovuşan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Bu gün Əlincənin tarixində 

yeni bir mərhələ, onun dünya mədəniyyətinə qazandırılması 

mərhələsi başlayıb. Qalanın tarixi bərpası onun sorağına 

gələnlərdə yeni maraq yaradıb. Bu dəfə Əlincənin zirvəsinə 

qalxanlar min kilometrlərlə uzaqlardan gəlmiş əcnəbi turistlər, 

ölkəmizin, muxtar respublikamızın ziyalıları, jurnalistlər, 

tələbələr, məktəblilərdir. Buraya səfərdən gözlənilən isə tarixi 

nostalji hisslərlə dolu təəssürat alıb mənəvi zənginliyə 

qovuşmaqdır. Bu təəssürat isə dolğun olacaq. Çünki Əlincəqala 

və ətrafı belə xəzinələrlə çox zəngindir. 
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 Əlincə qalası və bütövlükdə, qalanın ətrafı, Əlincəçay 

vadisi müxtəlif tarixi yer, hadisə və şəxsiyyətlərin həyatı ilə bağlı 

çox maraqlı faktlarla zəngindir. Turizm cazibədarlığı baxımından 

bunlara bir ehtiyat kimi yanaşılması və hər birinin ayrıca bir 

ekskursiya proqramı şəklində tanıdılması mümkündür.  

 Əlincəqala ilə tanışlıqdan sonra turistlərin təəssüratlarını 

daha da dərinləşdirəcək mühüm obyektlərdən biri Əlincəqalanın 

şərq tərəfində yerləşən, hazırda Xanəgah kəndinin əhalisi 

tərəfindən məscid kimi istifadə olunan türbə mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Belə ki, qala və onun ətrafı haqqında mühüm yazılı 

mənbə kimi bu kitabə turistlərdə böyük maraq doğuracaq. Bu 

kitabədə əks olunan faktlar heyrət 

doğurucudur. Kitabə üzərində ərəb 

dilindəki yazılara əsasən, bu türbə XV 

əsrdə ―Həqiqi‖ təxəllüsü ilə şeirlər 

yazmış Qaraqoyunlu hökmdarı Bahadır 

xan Cahanşahın dövründə Əlincəqalanın 

yadelli işğalçılardan müdafiəçilərinin 

xatirəsinə tikilib. 

Naxçıvan Şərqin mühüm düşüncə 

mərkəzlərindən biridir. Qədim 

dövrlərdən burada yaşamış insanların 

haqq-ədalət mübarizəsi və dini-fəlsəfi 

cərəyanların təsiri ilə dünyaya baxışları 

əsasında formalaşmış Naxçıvan məktəbi 

keçmişdə olduğu kimi, bu gün də 

bəşəriyyətə və Yaradana sevgi, insana 

tolerantlıq hissləri ilə bütün dünyaya 

nümunə olmaqdadır. Bu baxımdan 

Əlincə-qalanın ətrafındakı yaşayış məntə-

qələrində, xüsusən Xanəgah və Saltaq 

kəndləri ərazisində mövcud olmuş 

sufizmin izlərini özündə yaşadan 

kitabələr, habelə Xanəgah kəndindən 1 

kilometr şərqdə yerləşən kompleksdəki yazılı mənbələr mühüm 

epiqrafik abidələr kimi turistlərdə də böyük maraq doğurur. 
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  Əlincəçay vadisi orta əsrlərdə mühüm ticarət yollarının 

keçdiyi məkan olub. Əlincəyə gələn turistlər qədim tarixi 

mənbələrlə üzbəüz tanış olduqca Əlincəqala və ətrafındakı 

zənginliklərin mədə-niyyətlərarası dialoq üçün nə qədər zəngin 

əhəmiyyət daşıdığına şahid olacaqlar. Şübhəsiz, burada minillik 

yaşı olan insan izləri, bizə miras qalmış maddi-mədəniyyət 

nümunələri, daş kitabələr, hidrotexniki qurğular və məişət əşyaları 

bugünkü nailiyyətlərimizin tarixi kökü və qədim əcdadı kimi hər 

birimiz üçün qiymətlidir. Bu baxımdan Əlincə xanəgahı ilə tanış 

olan turistlər görəcəklər ki, Xanəgah kompleksindəki türbə-

məscid o dövrlərdə hansısa bir hökmdarın şöhrəti üçün tikilmiş 

sadə bir abidə deyildir. Qədim Şərqin təfəkkür mərkəzi kimi 

Naxçıvanda yaşamış fəzilət sahibi insanlara verilən qiymət hələ o 

vaxtlar cəmiyyətdəki sosial münasibətlərin əsas vektoru olub.  

 Dünya əhəmiyyətli bu abidənin də mühüm tarixi 

şəxsiyyətlərin adı ilə bağlı olması təsadüfi deyildir. O dövrə görə 

dərin dini-fəlsəfi fikirlərə əsaslanan hürufilik təliminin banisi, 

görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin müəllimi olmuş 

Fəzlullah Nəiminin burada dəfn olunması, sonradan buranın onun 

ardıcılları tərəfindən bir ziyarətgaha çevrilməsi turistlər üçün 

olduqca maraqlı faktlardır. Yaxud xanəgahdakı təqdimat zamanı 

bu gün hər saat onlarla, yüzlərlə insanın öldürüldüyü modern 

dünyadan fərqli olaraq, orta əsrlərdə bu torpaqlarda meydana 

gəlmiş hürufiliyə insanın Yaradana məxsus ən ali, ən kamil bir 

məxluq olduğunu və dolayısı ilə insan qanı tökən hər bir kəsin də 

Allaha qarşı günah işlətdiyini təbliğ edən bir təlim kimi 

yanaşılması buraya gəlmiş turistlər üçün çox düşündürücü olacaq. 

  Azərbaycan hələ qədim dövrlərdən dünyaya Günəş kimi 

işıq saçan elm adamları ilə tanınıb. Elmə və elm adamlarına olan 

dərin hörmət isə hələ orta əsrlərdə xalqımızın iqtisadi-mədəni 

həyatında mühüm münasibətlərdən biri olub. Xanəgahdakı 

abidələrlə, xüsusilə burada dəfn olunmuş Şeyx Hacı Lələ Məliyin 

qəbirüstü xatirə abidəsi ilə tanışlıq zamanı bu xüsusa diqqətləri 

cəlb olunan turistlər biləcəklər ki, hələ XV əsrdə Avropa 

cəmiyyətində qadının ən sadə insan hüquqları olmadığı bir 

vaxtda, həmin dövrdə burada yaşamış qadınlar cəmiyyətin 
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tamhüquqlu üzvü olublar. Yuxarıda adıçəkilən sufi şeyxinin 

xanımı olmuş və ərinin xatirəsinə möhtəşəm türbə-məscid inşa 

etdirmiş Həvva Bədr Bikə xanım haqqında əcnəbi turistlərə 

danışdıqca, şübhəsiz, onların əksəriyyəti dünyanı yenidən kəşf 

etmiş kimi dərin təəssürat alacaqlar.     

 Əlincəqala eyni zamanda xalqımızın dövlətçilik tarixində 

mühüm yer tutan, onun qəhrəmanlıq mübarizəsini, bütün 

çətinliklərə qarşı elbirliyi ilə necə sinə gərməyin və keçmişə sahib 

çıxmağın canlı örnəyini göstərən dünya əhəmiyyətli bir abidədir. 

Bu baxımdan Əlincəqalanın bərpası olduqca əhəmiyyətlidir. XVI 

əsrin əvvəllərində yaranıb və 235 il davam etmiş Səfəvilər 

dövlətinin ilk illərində də Əlincəqalada bərpa və abadlıq işləri 

aparılmış, bir sıra memarlıq abidələri – bürc, darvaza, müdafiə 

istehkamları inşa edilmişdir. Əlincəqalanın cənub tərəfindəki 

Saltaq kənd məscidində bu mühüm tarixi faktı sübut edən və 

xalqımızın tarixində mühüm yer tutan I Şah İsmayılın da adının 

çəkildiyi kitabə ilə tanışlıq bir daha sübut edir ki, Naxçıvan ərazisi 

tarix, mədəniyyət və tanışlıq-dərketmə məqsədilə səyahət edən 

hər bir turist üçün nə qədər cazibədar və əlverişli bir məkandır.  

 Turizm dünyaya səyahət edib dərin rekreasiya və tanışlıq 

təəssüratı almaq motivləri üzərində yaranıb inkişaf edən bir 

sahədir. Naxçıvan da bu aləmin bir hissəsi, ölkəmizi bütün 

dünyaya tanıdan əsrarəngiz tarixi hadisələrə, zəngin təbii-

müalicəvi resurslara və müasir iqtisadi-mədəni inkişaf səviyyəsinə 

malik bir diyardır. Burada təcrübəli, tələbkar və turizm 

ehtiyatlarının təsir gücündən yaxşı başı çıxan turistlərlə 

bölüşüləcək çox zənginliklər vardır. Bunların bir qisminin üzə 

çıxarılması, onların potensialının qiymətləndirilməsi məqsədilə 

Naxçıvandan Əlincəyə qədər yola çıxıb gördüklərimizə, 

eşitdiklərimizə bir daha şahid olmaq istədik. Göründüyü kimi, 

burada hər şey əvvəlki kimi sadə, gözəl, orijinal və 

toxunulmazdır. Muxtar respublikamıza gələn və bundan sonra 

gələcək olan turistləri daha da təəccübləndirmək, onlarda 

vətənimiz haqqında daha dərin bir təəssürat yarada bilmək üçün 

yazdığımız Naxçıvan-Əlincə turizm marşrutu da bu fikirlər 

üzərində quruldu. Şübhəsiz, bu fikirlərimizə alternativ bir 
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kompozisiya da mümkündür. Turizmin gücü də bundadır. Biz isə 

öz tərəfimizdən bu yazının ərsəyə gəlməsində dəyərli elmi 

fikirlərinə istinad etdiyimiz AMEA Naxçıvan Bölməsinin 

əməkdaşlarına dərin minnətdarlığımızı bildiririk. 

 “Şərq qapısı”,   
18  avqust  2016-cı il,   2  sentyabr  2016-cı il,   27  oktyabr   2016-cı il  

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10618-nakhch-van-

aelindzae-turizm-marshrutu.html  
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ġahbuzun alma bağları 
Bağçılıqla məşğul olanlar yaxşı bilirlər ki, meyvə 

ağaclarına, xüsusən də almalara qulluq nə qədər zövqverici və 

həvəsli bir işdir. Şübhəsiz, alma özünün faydalı xüsusiyyətləri ilə 

də dəyərli meyvədir. Bu meyvənin yetişdiyi bağların öz 

füsunkarlığı, onun bağbanının öz qayğıları və düşüncələri vardır. 

Xüsusən payızın bu barlı-bərəkətli ayında Şahbuzun buz kimi saf 

və ətirli almalarının yetişdiyi bağlarda olan hər kəs görəcəkdir ki, 

alma təkcə sağlamlıq üçün çox faydalı minerallarla zəngin olan 

meyvə deyil, həm də insanı yaşadığı torpağa sıx bağlayan bir 

canlıdır.   

 Bu yağışlı payız günlərində Şah-buza 

yollanmazdan əvvəl almanın faydaları 

haqqında bildiklərimi təzələmək istədim. 

Alma haqqında maraqlı fikirlər, elmi 

cəhətdən sübut olunmuş dəlillər vardır. 

Məşhur təbib İbn Sina öz əsərlərində almanın 

müalicəvi əhəmiyyətindən bəhs edib. 

Almanın şəfaverici xüsusiyyətlərinin 

olduğuna inanmaq üçün xalq deyimlərimizi, 

nağıllarımızı yada salmaq kifayətdir. İndi də 

həkimlər daim gənc və gözəl görünmək, 

sağlam və gümrah olmaq baxımından 

davamlı alma yeməyi məsləhət görürlər.  

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10618-nakhch-van-aelindzae-turizm-marshrutu.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/10618-nakhch-van-aelindzae-turizm-marshrutu.html
http://85.132.16.133/index.php/humanitar/turizm/10825-12
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/11141-87.html
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  Çünki alma öz mineral və vitamin tərkibinə görə, demək 

olar ki, bütün meyvələri üstələyir. Bir sıra alma sortlarında C 

vitamininin miqdarı portağaldakından on dəfə artıqdır. Alma 

özünün yod zənginliyinə görə təkcə dəniz məhsullarından geri 

qalır. Zob xəstəliyi kimi də tanınan qalxanabənzər vəzin 

böyüməsinə qarşı faydalı olan yod mineralları almanın 

toxumlarında xeyli miqdardadır. Ona görə də saf almanı 

toxumları ilə bərabər yemək məsləhətdir. Bütün bunlarla bərabər, 

insan orqanizmində qanazlığına səbəb olan dəmir çatışmazlığı 

zamanı həkimlərin ən yaxşı təbii resepti yenə də almadır. Alma 

qanazlığına və yuxusuzluğa qarşı ən yaxşı təbii vasitələrdən biri 

hesab olunur. Artıq çəkidən əziyyət çəkənlərə də müntəzəm alma 

yemək məsləhət bilinir. Bu meyvə zehni işlə məşğul olanlar üçün 

də çox faydalıdır. Xülasə, alma haqqında istər xalq təbabəti, 

istərsə də müasir elmi mənbələr çox qiymətli məlumatlarla 

zəngindir.   

  Alma bağı salmaq, bağ sahibi olmaq Şahbuza xas qədim 

təsərrüfat ənənələrindəndir. Bu bölgədə yaşayan adamlar alma 

haqqında çox maraqlı hekayələr danışırlar. Məsələn, deyilənə 

görə, ötən əsrdə şaxta, dolu ucbatından alma az olduğu vaxtlarda 

Novruz bayramında ağsaqqal, ağbirçək görüşlərinə aparılan 

alyanaq alma ən dəyərli hədiyyələrdən olub. Burada məhsuldar 

alma sortlarının yetişdirilməsi, əldə olunub Şahbuzun torpaqlarına 

uyğunlaşdırılması işində ustalaşmış və bu təcrübəni nəsildən-

nəslə ötürən çox sayda yerli sakinlə tanış olmaq mümkündür. 

Mütəxəssislərin fikrincə, alma ağacı hər torpaq növündə boy atıb 

bar verməz. Məhz bu səbəbdəndir ki, bazardakı hər almanı Kükü, 

Ağbulaq, Qızıl Qışlaq, Nursu, yaxud Biçənək alması adı ilə 

satsalar da, tək birinin dadına baxmaq kifayətdir ki, satıcıya 

inanasan. Xülasə, Şahbuzda alma tinglərinin əkilməsindən, onlara 

qulluq edilməsindən tutmuş ilin bu vaxtlarında məhsulun dərilib 

anbarlanmasınadək hər işdə təcrübə toplamış bağ sahibləri, torpaq 

mülkiyyətçiləri vardır.  

 Rayonda olarkən öyrəndik ki, hazırda Şahbuzda 850 

hektara yaxın meyvə bağı vardır. Əksəriyyətinin müxtəlif sort 

alma ağacları olduğu bu bağlarda ağ-qırmızı ―Palmet‖, ―Belflor‖, 
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―Qızıl-əhmədi‖, ―Şafran‖, ―Banan‖, ―Qarpız‖, ―Toz‖ və sair 

sortlar yerli şəraitə yaxşı uyğunlaşıb. Burada alma ağacına heç bir 

kimyəvi dərmanlar vurulmur. Şahbuzda deyirlər ki, yetişmiş 

almaların arasında qurdu olan varsa, deməli, bu bağdakı almalar 

ən saf, ekoloji cəhətdən ən təmiz meyvələrdir. Bu baxımdan Kükü 

alması Naxçıvana xas olan brend məhsul kimi bölgədə yaxşı 

tanınır. Ancaq Şahbuzun digər kəndlərindəki bağları görüb, 

onların sahibləri ilə söhbət edəndə dünyanın ən dadlı-tamlı 

almalarının məhz onların həyətində yetişdiyinə inanmamaq 

olmur. 

  Nursu kənd ağsaqqalı Əli Kazımovun da geniş bir ərazidə 

bağı vardır. Bağda alma, armud, cəviz, heyva əkilib. İl yaxşı 

gələndə təkcə alma bağından 2 tona yaxın məhsulu olur. Söhbət 

əsnasında bildirir ki, kəndin girəcəyində gördüyümüz təzə bağı da 

o saldırıb, iki kilometr məsafədən oraya su çəkdirib. Əli kişi deyir 

ki, indi bağ salmaq üçün hər cür şərait var. Torpaq kəndlinindir. 

Maşın, texnika, suvarma imkanları əvvəlki dövrlərdən çox 

fərqlidir. Dövlət bütün imkanları yaradıb, hələ kredit də verir. 

Alma ağacı uşaq kimidir. Daim qayğı tələb edir. Siz heç 

görmüsünüzmü ki, təkcə suvarmaqla alma ağacı ərsəyə gəlsin? 

Onun gərək nazı ilə oynayasan. Həm də bütün fəsillərdə. Erkən 

yazda quru budaqları kəsilib arıtlanan, sonra dibi bellənib 

yumşaldılan alma ağaclarının barı böyüdükcə kiçik dirəklərlə 

budaqlarına dayaq verməlisən ki, almaların ağırlığından 

qırılmasınlar. Elə ki oktyabr ayı başladı, bu yerlərdə yetişən 

almaların yığım mövsümüdür. Düzdür, indi bu bağlardan 

almaların çoxu dərilib. İlk olaraq ağacların ta uc budaqlarındakı 

Günəşdən yanıb qızarmış alyanaqları dərib anbara yığmışıq. 

Yanvardan aprelə qədər onların yeməli vaxtıdı. Alma yığmaq 

xüsusi diqqət və səriştə tələb edir. Almanı gərək elə dərəsən ki, 

zədələnməsin. Yoxsa iki-üç həftədən çox anbarda qalmaz. Elə 

ağacın özünə də qarşı diqqətli olmaq lazımdır. Budaqları qırmaq 

olmaz. Unutmayaq ki, builki yarpaq kökləri gələn ilin barıdır. 

Alma çox etibarlı ağacdır. Ən nazik budağı belə, qırılmağa qarşı 

çox davamlıdır. Ona görə də cavanlar alma yığmağı, ağacın ən uc 

budaqlarına dırmanmağı çox xoşlayırlar. Bilirsiniz, kəndimiz şair 
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yurdudur, həmişə qonaqlı-qaralıdır. Yazın gül-çiçəyində, yayın 

istisində şəhərdən gələnlər, bağlarda oturub dincələnlər olur. 

Payızda, alma yetişəndə də buraya tez-tez qonaqlar gəlir. Bu 

yaxınlarda böyük bir avtobus dolusu qonaq gəlmişdi. Deyirdilər, 

Bakıdan gəliblər, jurnalistlərdir. Xalq şairi Məmməd Arazın ev-

muzeyinə baxırdılar. Qayıdanda bu ağacların şəkillərini çəkirdilər. 

Onda budaqların üstü dolu idi. Ətirli almalara onları da qonaq 

elədik. Çox bəyəndilər.  

 Bu sözləri deyərkən, fərəhindən səksənyaşlı ağsaqqalın 

sinəsi qabarırdı. Şair olmasa da, onun da bu torpaqda bir əsər 

yaratdığından əmin olduğu açıqca sezilirdi. Görüşüb ayrılanda 

şahbuzlulara xas ləhcəylə – oğul, bağ-bağçanıza sahib çıxın, o, 

sizin baba yurdunuz, ata əmanətinizdir. Sahib çıxın ki, sizi də 

unutmasınlar, – deyib bizi uğurladı. 

“Şərq qapısı”,   2  noyabr  2016-cı  il 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/11177-shahbuzun-alma-baghlar  

“Made in Azerbaijan” brendinə Naxçıvan töhfəsi 
   Son illərdə yaranmış yeni iqtisadi 

şəraitdə ölkəmizin ixrac potensialının daha da 

artırılması və onun qeyri-neft məhsullarının 

çeşidləndirilməsi istiqamətində qəbul olunmuş 

mühüm qərarlar “Made in Azerbaijan” 

brendinin formalaşdırılması və onun dünyaya 

tanıdılması zərurətini bir daha ortaya qoyub.  

  Azərbaycanın öz milli brendinin 

yaradılması müstəqilliyimizin bəhrəsidir. 

Şübhəsiz, ötən əsrdə keçmiş ittifaq daxilindəki 

Azərbaycanın bir çox məh-sulları brend 

şəklində, ancaq başqasının adı ilə xaricə ixrac 

olunub. Neftlə yanaşı, Azərbaycanda istehsal 

olunmuş çay, şərab, tütün, mineral sular, 

kondisionerlər və digər məhsullar təkcə 

ittifaqda deyil, xaricdə də tanınıb. Ancaq 

müstəqilliyimizin əldə olunması və 

iqtisadiyyatımızın güclənməsi ilə bu imkanlar 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/11177-shahbuzun-alma-baghlar
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daha da artıb və ixracatdakı brendləşmə günün zərurətinə çevrilib. 

Brend və brendləşmə nədir? Şübhəsiz, bu mühüm iqtisadi anlayış 

oxucularımız üçün maraqlıdır. Brend hər hansı məhsul və ya 

xidmətin öz keyfiyyəti və faydalılığı ilə analoqlarından 

əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənərək istehlakçı seçimində rəqibsiz 

hala gəlməsi, yəni öz adı ilə tanınmasıdır. Brendləşmə isə belə bir 

arzuedilən səviyyəyə çatmaq üçün aparılan uzunmüddətli və 

məqsədyönlü fəaliyyətdir. Göründüyü kimi, brend səviyyəsinə 

çatmaq heç də göydən düşən bir hədiyyə deyil, eyni zamanda 

istehsal imkanlarının və dünya bazarının tələbatlarının düzgün 

qiymətləndirilməsi ilə əldə olunan bir səviyyədir. Bu, kifayət 

qədər xərc və zəhmət tələb edən bir iş olsa da, bəhrəsi çoxdur. 

Belə ki, bu gün özünün yüksəkkeyfiyyətli məhsulları ilə dünya 

bazarında tamamən brendləşmiş yapon mallarına ödənilən 

məbləğin hardasa yarısı məhz onların marka dəyərinə görə 

ödənilir və bu da həmin ölkənin iqtisadiyyatına qatılan ikiqat güc 

deməkdir. Deməli, ―Made in Azerbaijan‖, yəni ―Azərbaycanda 

istehsal olunmuşdur‖ brendinin formalaşdırılması, ölkəmizin 

iqtisadiyyatının daha da gücləndirilməsi üçün hər birimizin 

töhfəsi olmalı, bu barədə hər bir yerdə düşünməli, danışmalı, 

tanıtmalıyıq.  

 Müasir dünyada brend məhsullar geniş yayılıb. Bunlara 

hər yaşdan olan insanın yaxşı tanıdığı oyuncaqlardan 

avtomobillərə, ərzaq məhsullarından geyimlərə, universitetlərdən 

turizm mərkəzlərinə, pərakəndəçilərdən banklara, səhiyyə 

xidmətlərindən dərmanlara, mobil telefonlardan ətriyyat 

mallarına, mebellərdən müdafiə sənayesi məhsullarınadək 

mümkün ola bilən bütün sahələrdə rast gəlinir. Evdə, işdə, 

səyahətdə və digər sahələrdə istifadə olunan belə məhsul və 

xidmətlər özünün faydalılığı, estetikası və keyfiyyəti ilə seçilir, 

onlara dəyər verilir. Brend məhsullar həm də ölkəni tanıdır. Başqa 

sözlə, hamının dəyərini yüksək qiymətləndirdiyi hər hansı brendə 

məxsus mal və xidmətlər onun sahibi olan ölkədəki işgüzarlıqdan, 

burada beyin məhsuluna verilən dəyərdən, standartlara ciddi 

nəzarətdən, istehlakçı hüquqlarına hörmətdən, xidmətlər zamanı 

yüksək mədəniyyətdən xəbər verir. Bu baxımdan bir ölkəni təmsil 
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edən brend məhsulu və onu istehsal edən firmanı həm də 

xoşməramlı missioner kimi qiymətləndirmək mümkündür. Məhz 

buna görə də ölkəmizi xarici bazarlarda təmsil edəcək hər bir 

məhsulu milli qürurumuz kimi görməli, bu istiqamətdə görülən 

hər bir işə layiqli töhfə verməliyik. 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası da özünün unikal təbii-

mineral sərvətləri, turizm ehtiyatları və emal sənayesi məhsulları 

ilə yaxşı tanınır. Bundan əlavə, son illərdə muxtar respublikada 

özəl bölmənin inkişafına dövlət dəstəyinin daha da 

gücləndirilməsi yerli məhsulların istehsalını artırıb, ixrac 

imkanlarını genişləndirib. Qeyd edək ki, hazırda muxtar 

respublikada 344 növdə məhsula olan tələbat tamamilə yerli 

istehsal hesabına ödənilir. Bununla yanaşı, Naxçıvandakı bir çox 

müəssisə artıq xarici bazarlarda özünəməxsus yer tutmağa 

başlamışdır. Belə ki, bu gün muxtar respublikada fəaliyyət 

istiqamətinə görə 51 müəssisə ixrac qabiliyyətinə malikdir. 

Həmin müəssisələr tərəfindən 60 növdə məhsulun istehsalı həyata 

keçirilir. Bu gün muxtar respublikada qida məhsullarının 

ekspertizası üzrə beynəlxalq akkreditasiyadan keçmiş və İSO 

17025-2005 tələblərinə cavab verən laboratoriya fəaliyyət göstərir 

ki, ixrac əməliyyatlarında tələb olunan bir sıra sertifikatlar məhz 

buradan təmin olunur. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən şirkətlərə 

xarici bazarlara çıxışın təmin edilməsində ixrac təşviqlərinin 

verilməsi, onlara xarici bazarlara çıxış üçün müxtəlif dəstək 

mexanizmlərinin tətbiqi dairəsi genişlənir. Belə ki, artıq muxtar 

respublikada ―İnvestisiya təşviqi sənədi‖nin tətbiqinə 

başlanmışdır. Bununla yanaşı, Naxçıvanda istehsal olunmuş 

məhsulların xarici bazarlarda reklamı, onların dünyada qəbul 

olunmuş standartlar səviyyəsində dizaynı və başqa bu kimi 

məsələlər öz aktuallığını qoruyur. Qeyd edək ki, muxtar 

respublikamızda bu sahədə beynəlxalq keyfiyyət idarəetmə 

sistemləri (İSO) tətbiq olunur. Burada ixracatçılara logistik 

xidmətlərin göstərilməsi və daha sərfəli nəqliyyat yollarının 

müəyyən olunması, xarici ölkələrdə bazar araşdırılmalarının 

aparılması və vahid şəmsiyyə altında məhsulların satışının təşkili 

istiqamətində müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.  
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 Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal edilən 

çox sayda məhsul ixrac baxımından perspektivli hesab olunur. 

Məhsul ixracı marketinq və reklam işinin təşkili ilə birbaşa 

əlaqəlidir. Bu baxımdan sərgilərdə iştirak, reklam 

kampaniyalarının təşkili, təbliğat işləri xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edir. Son illərdə muxtar respublikadan 1385 nəfərdən çox 

nümayəndə 62 xarici ölkə sahibkarları ilə keçirilmiş 256-dan çox 

yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli sərgi, biznes-forum və 

konfranslarda iştirak etmişdir. Təkcə 2016-cı ilin ötən dövründə 

140 nəfər 16 beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirə qatılmışdır. Muxtar 

respublikada istehsal olunan bir sıra məhsullar Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərində və İran İslam Respublikasında keçirilmiş 

sərgilərdə nümayiş olunmuşdur. 2017-ci ildən etibarən bu kimi 

tədbirlərdə dövlət maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiriləcək ticarət 

missiyaları çərçivəsində ixracatçı sahibkarların daha məqsədyönlü 

iştirakı nəzərdə tutulur. 

 Naxçıvanın əsas ixrac məhsullarından məşhur mineral 

sularımızı, təbii duzu, vafli məmulatlarını, emal olunmuş ət və 

meyvə məhsullarını, qazlı aromatlaşdırılmış içkiləri, spirtli 

içkiləri, meyvə şirələrini, yüksəkkeyfiyyətli tikinti məhsullarını, o 

cümlədən Naxçıvan sementini, gips, gips lövhələr, məsaməli 

beton məmulatları və mərmər, travertin daş məmulatlarını, xam 

dəri, metal məmulatlarını, mebel və digər çox sayda məhsulları 

misal göstərmək olar. 2016-cı ildə muxtar respublikada istehsal 

olunan sement, gips, gips lövhələr, məsaməli beton, mebel 

dəstləri, döşək dəstləri, vafli məmulatları, dekorativ metal 

məmulatları Gürcüstana, yarımfabrikat dəri, mebel dəstləri, 

mərmər, travertin, mineral sular Türkiyəyə, məsaməli beton 

məmulatları İrana, mineral sular və tərəvəz məhsulları Ukraynaya, 

Litvaya, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Rusiyaya ixrac olunub. 

Ümumilikdə, 2016-cı ilin 9 ayı ərzində muxtar respublikadan 

məhsul ixracının həcmi 302 milyon ABŞ dollarını ötüb. 

Son illər muxtar respublikada ixrac potensiallı bölmənin 

inkişafına təkan verəcək yeni müəssisələrin yaradılması 

rəqabətədayanıqlı məhsulların sayını daha da artırıb. Cari il 

oktyabrın 31-də ―Naxçıvan Məhsulları‖ Məhdud Məsuliyyətli 
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Cəmiyyəti üçün inşa olunmuş istehsal sahələri və anbarın 

istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilən tədbirdə bu məsələnin 

əhəmiyyətinə diqqətçəkən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri muxtar respublikada istehsal olunan məhsulların 

Naxçıvan brendi ilə xarici bazarlara çıxarılması və tanıdılması 

tapşırığını verib. Qeyd edək ki, brend yüksək potensialı olan digər 

bir sahə də turizmdir. Belə ki, Naxçıvanın ―Badamlı‖ və ―Sirab‖ı 

kimi ―Batabat‖ və ―Əshabi-Kəhf‖i də artıq brend kimi 

tanınmaqdadır. Muxtar respublikada beynəlxalq turizmin inkişaf 

etdirilməsi ilə adi mal və məhsul ixracından daha sərfəli olan 

turizm məhsulunun ixracı imkanı yaranır ki, bu da hazırkı dövrdə 

ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun əsas prioritetləri arasındadır. 

  Şübhəsiz, hər ixrac məhsulu hələ brend deyildir. Ancaq 

unutmayaq ki, bu gün dünyada güclü brend kimi tanınan 

məhsulların istehsalçıları da bir vaxtlar xarici bazarlara çıxmaq 

üçün öz kövrək addımlarını atıblar, yardım və lobbiçilik dəstəyi 

alıb, beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda iştirak edib, tanınıblar. 

Ancaq əldə olunan təcrübə və müşahidələr onu göstərir ki, insan 

üçün faydalı olan istənilən məhsulu xarici bazarlarda brend kimi 

tanıtmaq mümkündür. Bunun üçün isə uzunmüddətli iş və 

qətiyyət qədər milli məhsullarımıza öz marağımız da lazımdır.  

“Şərq qapısı”,  22  noyabr  2016-cı  il 

http://www.anl.az/down/meqale/ses/2016/noyabr/515768.htm  

Müasir ticarət xidmətləri hər birimizin ürəyincədir  
Alış-veriş etmək sosial həyatımızın mühüm tərkib 

hissəsidir. Tələbatların ödənilməsi üçün ehtiyaclara və maddi 

imkanlara görə hər gün dükan, bazar və marketlərə üz tutur, alış-

verişlər edirik. Şübhəsiz, bir çoxlarının gündəlik qayğılarımızın 

bir hissəsi kimi baxdığı, bəzilərinin isə, sadəcə, vaxt keçirib, 

əylənmək vasitəsi kimi yanaşdığı alış-verişdən hər kəs razı 

qalmaq istəyir. Bu da təbiidir. Çünki cəmiyyətin inkişafı ilə hər 

bir sahədə olduğu kimi, pərakəndə ticarət xidmətləri sahəsindəki 

müasirləşmə də özünü vacib tələbat kimi göstərir.  

  Vaxt var idi ki, yarıqaranlıq, uçuq-sökük kənd 

mağazalarına, yaxud iri dəmir qapılı şəhər qastronomlarına təzə 

http://www.anl.az/down/meqale/ses/2016/noyabr/515768.htm
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mal gələn kimi mağaza müdiri dərhal dost-tanışlarına xəbər 

göndərib gizlincə həmin malları satardı. Sadə camaatın da 

qismətinə aylarla, hətta illərlə rəflərdə 

toz basıb qalmış rezin ayaqqabılar, 

kibrit, paltar sabunu və elektrik 

lampaları kimi ucuzvarı mallar və bir 

də heç vaxt düymələri düz gəlməyən 

dəbsiz köynək və kostyumlar qalardı. 

Ən sadə istehlak mallarının çatışmadığı 

həmin ―piştaxta altından satış‖ın tüğyan 

etdiyi Sovet dönəmi artıq arxada qalıb. 

Bir anlığa geri qayıdıb yenə həmin 

günlərə bir daha baxanda adamların 

rifahı üçün lazım olanların deyil, lazım 

olmayan qərarların nəyə görə verilməsi 

indi çox düşündürücü gəlir. Bəli, 

düşünəndə ki, böyük bir imperiyada 

adamlar kərə yağı, yaxud təzə ayaqqabı 

almaq üçün saatlarla növbəyə 

dururdularsa, bəs onda, görəsən, hansı 

yaşayış keyfiyyətindən danışmaq 

olardı? Halbuki insanın yaşadığı 

həyatdan zövq alması üçün elə o dövrdə də kifayət qədər iqtisadi 

və mədəni imkanlar olub. Ancaq iqtisadi sahədə verilən qərarlarda 

bu potensialın məhz keyfiyyətli yaşayış və yüksək həyat səviyyəsi 

naminə istifadə olunması üçün əsl müdriklik və uzaqgörənlik 

lazım olduğunu yalnız indi görürük.  

O dövrdən bəri çox şey dəyişilib. Müasir ticarət xidmətləri 

olduqca rəngarəng və çoxçeşidlidir. Bütün dünyada olduğu kimi, 

bizdə də ticarət xidmətləri sürətlə modernləşir, insanları 

maraqlandıran bütün yeniliklər burada da tətbiq olunur. Sual 

oluna bilər ki, bunlar hansı yeniliklərdir? Elə götürək yaşadığımız 

Naxçıvanı. Diqqətlə baxsaq, görərik ki, indi insanların rahat alış-

veriş etmələri üçün hansı şərait yaradılıb. İndi insanlar istəsələr öz 

alış-verişlərini internetdən, məhəllədəki yaraşıqlı marketlərdən, 

onlarla və yüzlərlə mağazanın yerləşdiyi iri ticarət mər-
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kəzlərindən, kəndlərimizdəki modern xidmət mərkəzlərindən edə 

bilirlər. Ənənəvi Şərq tipli bazarlar və həftəsonu yarmarkaları da 

Naxçıvan əhalisinin müxtəlif çeşidli ərzaq və təzə meyvə-tərəvəz 

məhsulları ilə təmin olunmasında mühüm rol oynayır. İndi daha 

alış-veriş edərkən əsəb gərginliyi deyil, göstərilən xidmətlərdən 

məmnunluq hissləri keçirir, yaradılmış bu şəraitə görə min-

nətdarlıq edirik 

 Ticarət həm də bir idarəetmə sahəsidir. Belə ki, burada 

göstərilən xidmətlərin səviyyəsi dövləti də ciddi şəkildə 

maraqlandırır. Xidmətlərin yüksək standartlar səviyyəsində 

qurulması, sığorta, təhlükəsizlik, istehlakçı hüquqlarının 

qorunması, dövlət büdcəsinə vergilərin cəlb olunması və sair kimi 

məsələlərin həlli dövlətin mühüm tənzimləmə 

funksiyalarındandır. Əhalinin istehlak mallarına olan tələbatının 

ödənilməsi ilə yanaşı, alıcılıq qabiliyyətinin də qorunub 

saxlanılması üçün ticarət xidmətlərində tətbiq edilən hər cür 

yenilik bu baxımdan diqqətçəkicidir. Alış-veriş zamanı insanları 

ən çox maraqlandıran sürətli xidmət və informasiya təminatı ilə 

yanaşı, ailə büdcəsinə qənaət edilməsinə imkan yaradan yeniliklər 

müasir ticarət xidmətlərində hər kəsin ürəyincədir. 

 Müasir ticarət mərkəzlərimizdə əhaliyə nümunəvi ticarət 

xidmətləri göstərilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Bir-birindən 

yaraşıqlı, geniş və işıqlı market və mağazalar, təyinatına görə 

uyğun rəflərdə yerləşdirilmiş bol çeşiddə istehlak malları, lazım 

olan müxtəlif məhsulların rahat seçim imkanı, ödənişlər üçün 

tətbiq olunan elektron alətlər və müştərilərlə gülərüz rəftarı ilə 

seçilən gənc satıcılar müasir ticarət şəbəkəsinin ümumi portretidir. 

Hər gün yüzlərlə və hətta minlərlə alıcının axın etdiyi iri 

marketlərdə bütün işlərin qaydasında getməsi üçün yaradılmış 

komfortlu şərait, son nəticədə, insanların rifahında və sahibkarın 

uğurunda özünü göstərir. 

 Ticarət xidmətlərində mühüm tələbatlardan biri 

informasiya komfortudur. Şübhəsiz, alış-veriş etmiş hər bir alıcı 

nəyi haradan və neçəyə aldığını, ümumən nə qədər pul 

xərclədiyini bilmək, aldığı mallara görə zəmanət almaq istəyir. 

Buna görə də indi müasir standartlara cavab verən mar-
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ketlərimizdə tətbiq olunan optik oxuyuculu elektron satış 

servisləri, alıcılara təqdim olunan satış qəbzləri adamların alış-

verişdən sonra öz büdcələrinə nəzarət etmələri üçün çox vacibdir. 

Düzdür, bunun əhəmiyyətini bilməyən bəzi alıcılar kassadan 

ayrılmamış bu qəbzləri atır, oradakı məlumatlardan xəbərsiz qalır, 

hüquqlarından istifadə edə bilmirlər. Halbuki burada alınmış hər 

bir malın qiyməti, ödənmiş verginin həcmi açıqca göstərilir və hər 

hansı bir səbəbdən müştəri aldığı malı geri qaytarmaq istədiyi 

halda həmin satış qəbzləri onlar üçün zəmanət rolunu oynayır. 

Naxçıvan şəhərində çox sayda belə market və ticarət mərkəzləri 

vardır ki, onların xidmətlərindən yararlandıqda həmin informasiya 

komfortundan istifadə edir, ailə büdcəsinə qənaət etmək üçün 

düzgün qərarlar verə bilirik. Qeyd edək ki, belə xidmət 

şəhərimizdəki turistlər üçün də rahatlıq yaradır, xidmətdəki imici 

yüksəldir. Digər bir tərəfdən, kompüterlə idarə olunan belə satış 

xidmətləri elə sahibkarların öz işlərini də asanlaşdırır. Belə ki, 

onlar bu qayda ilə işlədikdə öz mal dövriyyəsini və kassa 

əməliyyatlarını istənilən vaxtda nəzarət-təftiş etmək, satılan və 

satılmayan mallar haqqında gündəlik tələbatı müəyyən etmək, bir 

sözlə, müştərisini məmnun yola salmaq imkanı qazanır. Yaxşı 

haldır ki, şəhərimizdə bu cür müasir tələblər səviyyəsində öz işini 

quran ticarət obyektlərinin sayı artmaqdadır. Çox deyil, beş-on il 

əvvəl belə mağaza və marketlər bir neçə idisə, indi onlarla sayda 

nümunəvi mağazada rahat alış-veriş etmək mümkündür. Bir alıcı 

kimi inanırıq ki, belə nümunəvi praktikanı mənimsəməyən digər 

ticarət obyektləri də gələcəkdə öz işlərini günün tələbləri 

səviyyəsində quracaq, nümunəvi ticarət obyektləri sırasına 

qoşulacaqlar.  

“Şərq qapısı”,   30  dekabr  2016-cı  il  

http://e-kitab.nakhchivan.az/QezetSekilleri/PDFQezet%2030.12.2016.pdf  

“Hafizə məktəbi” davam edərsə… 
   Hər dəfə məktəb və təhsil haqqında söhbət açılanda 

bunların övladlarımızın yaxşı təlim-tərbiyə alıb xoşbəxt gələcəyə 

qovuşması üçün ən vacib şərtlər olduğunu düşünürük. Bunda 

haqlıyıq. Çünki təhsil almadan heç kimin müasir cəmiyyətin 

http://e-kitab.nakhchivan.az/QezetSekilleri/PDFQezet%2030.12.2016.pdf
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inkişafına heç bir pillə də yetişməsi mümkün deyildir. Cəmiyyət 

isə sürətlə inkişaf edir və bu gün 4-cü sinif şagirdlərinin ev 

tapşırıqlarına baxdıqda bunların ötən əsrin 80-ci illərində 8-ci 

siniflər üçün verildiyini görürük. Burda isə təəccüblənməməliyik. 

Çünki bilirik ki, yetkin, savadlı insan yetişdirilməsi dövrlə 

ayaqlaşmağın tək yoludur.  

  İnsan sahib olduğu məhdud fiziki imkanları ilə 

müqayisədə sonsuz intellektual 

qabiliyyətə malik olan ali varlıqdır. 

Yaradanın insana bəxş etdiyi 

qabiliyyətin cəmiyyətə faydalı olan 

sərvətə çevrilməsi isə ailədən 

başlanan, daha sonra müxtəlif 

pillələrdə davam etdirilən təlim-

tərbiyə nəticəsində mümkün olur. 

Ancaq görürük ki, insanların 

potensialından artıq dərəcədə 

yüklənməsi bahasına hansısa nəticə 

əldə etmək istəyi bəzən arzuedilən 

deyil, tam əksinə nəticələr də verə 

bilir. Bunu xüsusən uşaqlarda, 

formalaşmaqda olan gənc nəsildə 

daha tez-tez müşahidə edirik. Bəs 

buna səbəb nədir? Son illər təhsildə 

görünən bu və bunun kimi 

problemlər barəsində aparılan 

diskussiyalar zamanı yetişən gənc 

nəslin hərtərəfli inkişafdan uzaq, əzbərçilik və hafizə məktəbi 

yönlü təhsilin təsirlərindən qorunması üçün müxtəlif fikirlər 

səsləndirilir, təkliflər verilir. Problem ciddidir və ən azından bircə 

dəfə orta məktəb şagirdlərinin cavab axtardığı çoxminlik test 

tapşırıqları ilə tanış olan şəxslər, çətin ki, bu vasitə ilə gənclərin 

hərtərəfli biliklərə malik ziyalı olacağına inansınlar. Çünki belə 

əzbərçiliklə gələcəkdə qarşıya çıxan problemləri sərbəst həll edə 

bilən hərtərəfli yetişmiş kadrlar əvəzinə, sözün əsl mənasında, 
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robotlaşmış bir insan yetişdirən təhsildən bundan daha yaxşısını 

gözləmək hələ ki mümkün deyil.  

 Yazıya giriş bir az sərt olsa da, etiraf etməliyik ki, 

ömrünü təhsilə vermiş tanınmış pedaqoqlar həmişə ibtidai 

sinifdən başlayaraq uşaqların sahib olduğu istedad və qabiliyyəti 

tutmağı bacarır, onlara düzgün yol göstərir, beləliklə də yaradıcı 

kadrlar formalaşdırırdılar. Ömrünün formalaşma mərhələsində 

müəyyən ixtisas qrupu üzrə keçirilən imtahanlarda qarşısına 500, 

600 baldan artıq nəticə göstərmək vəzifəsi qoyulmuş və bunun 

üçün də test həlletmə yarışının içərisinə atılmış gənclərin sabah 

həyatın istənilən sahəsində üzləşdikləri problemlər qarşısında 

beşbəndli cavab variantları axtarmaqdan başqa bilik-bacarıqları 

olmayacaq və bununla da, kiçicik bir çətinlik qarşısında çarəsiz 

vəziyyətdə qalacaqlar. 

Elmə yiyələnmək üçün ilk olaraq hansısa sahənin 

nəzəriyyəsi dərindən öyrənilməli, çoxlu kitablar, ədəbiyyatlar 

oxunmalı, problematik məsələlər araşdırılmalıdır. Məhz bundan 

sonra əldə olunan biliklərin test olunması, yəni onların 

yoxlanılması hər kəsin xeyrinədir. Bu məqamda orta təhsil 

pilləsində bütün fənlərin öyrənilməsi kimi çox vacib bir şərti 

kənara qoyub uşaqları hələ aşağı siniflərdən müəyyən fənlər üzrə 

hazırlıqlara göndərib digər fənlərdən imtina etməyin nə qədər 

düzgün olmayan bir seçim olduğunu görməkdəyik. Uşaqlar kitab 

oxumağa keçirdiyi vaxt qədər oyuncaqları ilə oynamağa, 

yaşıdları, sinif yoldaşları ilə asudə vaxt keçirməyə də maraqlı 

olurlar. Şübhəsiz, bir insanın düzgün formalaşması üçün bunlar da 

vacib şərtlərdir. Ancaq görürük ki, evdə həll edəcəyi bir-birinin 

təkrarı olan onlarla, yüzlərlə test tapşırıqları azmış kimi, sinifdə 

edilməli olan dərs tapşırıqları ilə üz-üzə qalan 10-17 yaşlı 

məktəblilərin bunlara heç vaxtı qalmır. Yaxud indiki qaydalara 

əsasən, misal üçün, III ixtisas qrupuna imtahan verəcək gələcək 

abituriyentin coğrafiya üzrə kifayət qədər bilikləri olmasa, 

görəsən, o, gələcəkdə fəlsəfə doktoru olsa da belə, tarix elmində 

hansı səviyyəyə yüksələ bilər? Eləcə də tarixdən və ya 

ədəbiyyatdan xəbəri olmayan həkimin gələcəkdə pasiyentləri ilə 

iş zamanı hansı humanitar biliklərə və düşüncələrə əsaslandığını 
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təsəvvür etmək çətindir. Ümumiyyətlə, tarixi, xüsusən ölkəsinin 

tarixini bilməyən şəxsin necə bir ali təhsilli kadr və ya 

ümumiyyətlə, vətəndaş olduğunu düşünmək olarmı? Oxuculardan 

kimsə deyə bilər ki, gələcəkdə, misal üçün, kompüter mühəndisi 

olmaq istəyənə musiqi və ya iqtisadiyyat dərsləri lazımdırmı? 

Düzdür, indi bir çox orta məktəblərdə keçilməsi nəzərdə tutulan 

iqtisadiyyat dərsləri məktəb direktorları üçün çətinlik deyil, dərs 

saatı az olan müəllimlərin problemini həll etməyin ən yaxşı 

yoludur. Ancaq gələcəyin jurnalisti əgər universitetə daxil olmaq 

xatirinə, sadəcə, bir neçə fənn üzrə özünü hazırlaşdırmağı 

düşünürsə, onun gələcəkdə cəmiyyət həyatının müxtəlif 

sahələrində, o cümlədən iqtisadiyyat, mədəniyyət, idman və digər 

sahələrdə müşahidə, araşdırma və təhlil apara bilməsi, görəsən, nə 

dərəcədə mümkündür? Fikrimizcə, insanın öz gücünə inanması, 

hadisələrin və problemlərin dərinliklərinə qədər nüfuz edə bilməsi 

üçün ona cəsarət verən əsl savadın, elmin yerinə bir neçə min test 

əzbərləməsinin verə biləcəyi nəticə heç beş faizdən də artıq ola 

bilməz. 

İnsan ən kamil sosial varlıqdır. Onun hərtərəfli yetişməsi, 

cəmiyyətə faydalı bir üzv kimi formalaşması həyatın bütün 

mərhələlərində, xüsusən də ilk təhsil pillələrində keçdiyi yoldan, 

məktəb yoldaşları ilə qurduğu dostluq münasibətlərindən, 

müvəffəqiyyət qazanmaq üçün uşaqlar arasında gedən sağlam 

rəqabətdən də çox asılıdır. Məktəb illərindən hətta otuz-qırx il 

keçəndən sonra da həmyaşıd adamlar o yaşdakı xatirələrini yaxşı 

xatırlayırlar. Kollektiv hərəkətlərin, dostluğun, ünsiyyətin 

təhsildəki rolu və gənclərin formalaşmasındakı əhəmiyyətini bu 

baxımdan xatırlatmağa ehtiyac yoxdur.  

  Başqa bir məsələyə diqqət yetirək. Valideynlərdən bir 

çoxu ədalətsiz olaraq düşünür ki, əgər uşaq zəif qiymət alırsa, 

deməli, o, yararsızdır. Təbii ki, bu, çox səhv yanaşma tərzidir. 

Çünki bütün əla oxuyan şagirdlərin hamısı heç də ideal həyat 

tərzinə və karyeraya malik deyillər və ya heç də bütün zəif 

oxuyanlar yararsız övlad deyildir. Atalar ―Beş barmağın beşi də 

bir olmaz‖, – deyib. Amma ―hafizə məktəbi‖ düşüncəsinə görə, 

hamı əzbərçiliklə hökmən ali təhsilli olmalı, elm yolunu 
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tutmalıdır. Əslində isə bu, belə deyil. Uzağa getməyək. Bu gün ali 

təhsilini başa vurub öz arzusu ilə magistratura pilləsində təhsilinə 

davam edən gənclərin daha sonra öz karyerasını akademiya və ya 

ali məktəb müəssisələrində davam etdirməyə açıq-aşkar meyilli 

olmaması da, əslində, bu əzbərçiliyin məntiqi nəticəsidir. Elm bir 

müstəqil sahədir və elmi özünə karyera seçmiş gənc mütəxəssis 

bir anda görür ki, bir vaxtlar imtahanlardan keçmək naminə 

əzbərlədiyi testlərin heç yüzdə birinin də burda ona faydası 

yoxdur. Bu məqamda o görür ki, elm zamanında öyrənilən 

nəzəriyyələrə əsaslanan araşdırma, sərbəst düşüncə, müqayisə 

aparmaq, təhlil etmək və müstəqil nəticəyə gəlmək meydanıdır. 

Bütün inkişafın açarı insanı güc sahibi, ölkəni varlı, yaşayışı 

firavan edən elmə yiyələnmək isə hafizə məktəbindən deyil, 

düşüncə, məntiqi təfəkkür məktəbindən keçir. 2015-ci il mart 

ayının 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında elm və təhsilin 

vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələr mövzusunda keçirilən 

müşavirədə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 

dediyi kimi: ―Təhsildə biliklərin mexaniki şəkildə əzbərlənməsinə 

yox, təhlilə, məntiqi təfəkkürə əsaslanan istiqamətlərin inkişafına 

çalışmalıyıq. Şagird və tələbələrin sərbəst mühakimə yürütmək və 

təhlil aparmaq bacarıqlarına, analitik nəticə çıxarmaq 

qabiliyyətlərinə üstünlük verməliyik‖.  

 “Şərq qapısı”,  26  yanvar  2017-ci 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/11831-hafizae-

maektaebi-davam-edaersae.html  

Dikalu Muzakayev: Milli mədəniyyətə bağlılıq 

Naxçıvanda ən yüksək səviyyədədir 
 Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiyanın Xalq artisti, tanınmış 

xoreoqraf Dikalu Muzakayev ötən həftə Naxçıvanda səfərdə olub. 

Səfərin son günü Şərurda yallı ansambllarının və folklor 

qruplarının rəqslərini izlədikdən sonra onunla görüşüb 

təəssüratlarını öyrəndik: 

  – Səhv etmirəmsə, bu, sizin Naxçıvana ilk səfərinizdir. 

Buraya gəlməmişdən əvvəl Naxçıvan haqqındakı təsəvvürləriniz 

necə idi?  

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/11831-hafizae-maektaebi-davam-edaersae.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/11831-hafizae-maektaebi-davam-edaersae.html
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  – Buraya səfər etməmişdən Naxçıvanın Azərbaycanın əsas 

hissəsindən ayrı düşdüyü, buranın xüsusi statusu, yəni 

muxtariyyəti haqqında məlumatım var idi. Həmçinin Naxçıvan 

adının Nuh Peyğəmbərlə bağlı olan maraqlı tarixi mənim 

diqqətimi cəlb edib. Diyarınız çox maraqlıdır. Xüsusən buradakı 

mədəni inkişafın səviyyəsi çox yüksəkdir. Əlbəttə, hər bir insanın 

təbiətində onun xalqına yüksək hörmət bəslənilməsi istəyi vardır. 

Bu, təbiidir. Amma deyə bilərəm ki, bunun 

yolu mədəni əlaqələrdən keçir. Məhz başqa 

xalqların mədəniyyətinin öyrənilməsi və öz 

mədəniyyətinin digər xalqlara tanıdılması 

bunun ən asan yoludur. Bu mənada, bir çox 

mədəniyyətlərin kəsişdiyi bir nöqtədə 

region ölkələrinə Azərbaycanın milli 

mədəniyyətinin tanıdılması baxımından 

Naxçıvanın mövqeyini yüksək qiymət-

ləndirirəm. Mədəniyyət baxımından Nax-

çıvanın blokadada yaşamadığını düşü-

nürəm. Naxçıvanlılar niyə blokadada 

yaşamalıdırlar? Bu, tarixi ədalətsizlikdir.  

 – Səfərinizdən hansı nəticələr əldə 

etdiniz? 

 – Əvvəlcə onu qeyd edim ki, 

çoxdan bəri görmək istədiyim mənzərələrlə 

tanış oldum. Ənənəvi mədəniyyətin 

qorunub saxlanılmasını nəzərdə tuturam. 

Bilirsiniz, yaxşı mühafizə olunmuş 

mədəniyyət istənilən vaxtda mütəxəssislərin 

onu yüksək səviyyədə inkişaf etdirməsinə 

imkan yaradır. Ona görə də bir mədəniyyət 

xadimi kimi hesab edirəm ki, müasir 

mürəkkəb dövrdə bizim qarşımızda xalqın 

yaratdığı mədəniyyətin ilkin formasının 

qorunub saxlanılması, daha sonra onun 

inkişaf etdirilib yayılması, üçüncü və 

dördüncü mərhələlərdə isə mədəniyyətin 
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inteqrasiya olunması vəzifəsi durur. 
Bu səfərimizdən çox şey qazandıq. İndiki dövrdə 

mədəniyyətin, xüsusilə rəqsin xarici təsirlərə çox məruz qaldığını 

müşahidə edirik. Doğrudur, bunun da öz səbəbləri vardır. Amma 

buna yol vermək olmaz. Nə qədər çətin olsa da, hər bir xalqın 

mədəniyyətini qorumaq lazımdır. Biz Şərurda olarkən 

gördüklərimizlə bunun mümkün olduğuna inandıq. Azərbaycanın 

minillik keçmişini olduğu kimi yaşadan ―Yallı‖ rəqsləri öz 

bənzərsizliyini qoruyub saxlayıb. Şərur yallısını onun öz yerində 

izləmək mənə zövq verdi. Burada yallını uşaqlar da yaşlılar kimi 

eyni ustalıqla ifa edirlər. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, müasir 

dünyada belə nümunələrə çox az rast gəlirik. Hər bir janrın öz 

orijinal inkişaf yolu və təqdimat üsulu vardır. Ancaq görünür ki, 

dünyada saf xalq mədəniyyəti elementləri daşıyan folklor nümunələri 

sürətlə azalmaqdadır. Bu baxımdan Şərur yallısını Azərbaycanın 

milli sərvəti kimi qorumaq lazımdır. O təkcə bir rəqs növü deyildir. 

Yallı xalqın özünüifadəsinin, qədim mədəniyyətinin dünyaya 

tanıdılması yoludur. Belə rəqslər Yaradanın bir hədiyyəsidir. 

Poeziya, rəsm, əl işləri nümunələri kimi unikaldırlar. 

  – Mədəniyyət xalqları bir-birinə yaxınlaşdıran mühüm 

körpüdür. Bu baxımdan rəqs sənəti haqqında nə deyə bilərsiniz? 

 – Rəqs özünəməxsus mədəniyyət nümunəsidir. Mürəkkəb 

elementləri, texnikası, üslubları vardır. Amma musiqi kimi o da 

canlıdır. Dili olmasa da, onları hamı başa düşür, sevir, 

qiymətləndirir. Rəqslər sayəsində insanlar qovuşur, bir-birinə 

hörmət edir, humanitar duyğular bəsləyirlər. Rəqslər həm də 

insanlarda vətənpərvərlik hissləri oyadır, onları coşdurur, müsbət 

enerji yaradır. Azərbaycanın zəngin mədəniyyətini bütün dünya 

tanıyır. Sizin muğamınız, aşıq sənətiniz, xalçalarınız dünyaca 

məşhurdur. Ölkənizdə çox gözəl rəqs mütəxəssisləriniz vardır. 

Mən də Bakıya dəvət alıb onlarla birlikdə işləməkdən zövq 

alıram. Artıq il yarımdır ki, Azərbaycandayam. Düşünürəm ki, 

Azərbaycan rəqsləri daha geniş, daha peşəkar təqdimata layiqdir. 

Dünya inkişaf edir. Rəqsləri də inkişaf etdirib irəliyə aparmaq 

lazımdır. Çalışıram ki, biliklərim və təcrübəmlə bu məqsədlərə 

xidmət edim. Bizim qarşımıza böyük vəzifələr qoyulub. Hər bir 

işdə irəliyə getmək, inkişaf etmək və mükəmməl olmaq kimi 
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müxtəlif hədəflər vardır. Biz də çalışırıq ki, rəqs və xoreoqrafiya 

sahəsində Azərbaycanda bir zamanlar mövcud olmuş yüksək 

inkişaf səviyyəsinə çataq. Bunun üçün ilk olaraq regionlarda 

mövcud olan milli rəqs nümunələrini öyrənib üzə çıxarmalıyıq. 

Onların Azərbaycana yaxın bölgələrdə – Türkiyədə, Rusiyada və 

daha sonra Qərbdə tanıdılması kimi işləri görməliyik. Düşünürəm 

ki, bu işdə Naxçıvanda qorunub saxlanılmış folklor nümunələri 

bizim üçün çox dəyərli olacaq.  

 – Bu soyuq yanvar günlərində səfər etdiyiniz 

Naxçıvandan hansı təəssüratlarla ayrılırsınız? 

– Bir fikrimi dərhal deyim ki, əgər səyahətçi getdiyi yerdə 

xoş qarşılanırsa, sərt hava şəraiti onu üşütməz. Naxçıvanda 

rastlaşdığım insanlardakı səmimilik və gülərüzlülük hər bir 

qonağı qəlbən isidir. Çox yerlərdə olduq. Buranın təbiəti çox 

zəngindir. Heydər Əliyev Muzeyinə, Naxçıvanqalaya 

ziyarətimdən dərin təəssürat aldım. Duzdağ və Əlincəqalanın 

böyük turizm potensialı vardır. Möcüzəli yerlərdir. Şərt deyil ki, 

gəlir qazanmaq üçün hər şeyi istehsal edəsən. Turizm ən gəlirli 

sahələrdəndir. Bugünkü turistlər nə istəyir? Təhlükəsizlik, 

rahatlıq, gözəllik, müasir xidmət, yerli camaatın həssaslığı. Bütün 

bunlar əsas cazibə qüvvəsidir. Hamısı da Naxçıvanda vardır.  

– Naxçıvandan qayıtdıqda dost-tanışlarınıza bura ilə 

bağlı nə danışacaqsınız? 
  – Evə qayıdanda bir daha Naxçıvana səyahət etmək 

istədiyimi bildirəcəyəm. Qoy gələn dəfə bu, yazda, ya da yayda 

olsun. İstənilən vaxtda Naxçıvana səyahət etmək gözəldir. Burada 

hər bir ölkənin vətəndaşı, hər bir peşə sahibi, hər bir yaradıcı insan 

üçün nəsə qiymətli bir şey vardır. Dostlarıma deyəcəyəm ki, maraqlı 

qış lövhələri, möhtəşəm tarixi abidələr, qədim folklor nümunələri 

görmək istəyirsinizsə, Naxçıvana səyahət edin. Burada yaşamaq, 

yaratmaq çox gözəldir. Sizə də uğurlar arzu edirəm.  

 – Müsahibə üçün sağ olun. 

“Şərq qapısı”,  31  yanvar  2017-ci  il  

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/11874-dikalu-

muzakayev-milli-maedaeniyyaetae-baghl-l-g-nakhch-vanda-aen-yuksaek-

saeviyyaedaedir  

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/11874-dikalu-muzakayev-milli-maedaeniyyaetae-baghl-l-g-nakhch-vanda-aen-yuksaek-saeviyyaedaedir
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/11874-dikalu-muzakayev-milli-maedaeniyyaetae-baghl-l-g-nakhch-vanda-aen-yuksaek-saeviyyaedaedir
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/11874-dikalu-muzakayev-milli-maedaeniyyaetae-baghl-l-g-nakhch-vanda-aen-yuksaek-saeviyyaedaedir
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Ġslam mədəniyyəti bəĢəriyyətin ən qiymətli mənəvi 

sərvətlərindən biridir 
 2018-ci ildə İslam mədəniyyətinin paytaxtı olacaq 

Naxçıvan bu mədəniyyətin təbliğinə töhfələrini verəcəkdir  

  İnsan yaranışından bəri elm, mədəniyyət və tərəqqi üçün 

yaşayan, onun yolunda özünün inam və inanclarına etiqad 

göstərən varlıqdır. Yaradanın 

təkliyini, bütün yaranmışların 

Uca Allah hüzurunda bərabər 

olduğunu ifadə edən İslam və 

bu dinin təsiri altında yüz illər 

boyu insanları doğru yola 

yönəldən İslam mədəniyyəti bu 

mənada bəşəriyyətin ən 

qiymətli mənəvi 

sərvətlərindəndir.  

  Ümumbəşəri mahiyyə-

tini bilmək, onun cəmiyyətin 

mühüm iqtisadi, sosial və humanitar birgəyaşayış norması kimi 

insanlığa necə xidmət etdiyini görmək üçün İslamın, sadəcə, bir 

din kimi qədim dövrlərdən indiyədək təkcə müsəlmanların deyil, 

eləcə də bütün inanc sahibi insanların həyatında hansı rola malik 

olduğuna baxmaq kifayət edər. Çünki mədəniyyət sərhəd tanımır. 

O haradasa yaranır və əgər insanların marağını cəlb edirsə, 

müəyyən bir müddətdən sonra əhatə dairəsi genişlənir, zamanla 

əsl dəyərini qazanır. Həmin mədəniyyəti mənimsəyən digər 

xalqlar da onun zənginləşməsinə öz töhfələrini verirlər. Əgər 

İslam mədəniyyəti kimi təkcə bir xalqın və ya bir regionda 

yaşayan xalqların deyil, ümumən, geniş bir coğrafiyada yaşayan, 

az qala 2 milyarda yaxın insanın ən ali ortaq dəyərləri üzərində 

formalaşmış bir mədəniyyətdən danışırıqsa, onda həmin 

mədəniyyətin daşıyıcıları kimi ən xoşbəxt insanlar olduğumuza 

inanmaqda haqlıyıq. Axı İslam elə bir möhtəşəm qüvvə, Uca 

Yaradan tərəfindən endirilmiş elə bir inanc sistemidir ki, insanlar 

təkcə onun şərtlərinə əməl etməyi deyil, eyni zamanda bu dinin 

qəlblərdə yaratdığı sonsuz sevgi ilə öz həyatını yaşamağı və eyni 
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zamanda başqalarının yaşamağı üçün fədakarlıq etməyi də 

öyrənirlər. Dünyaya məsum və günahsız gəldiyi kimi Uca Haqqın 

rəhmətinə də pak və təmiz qovuşa bilmək arzusunda olan hər bir 

müsəlmanın əməli bu mədəniyyətin bir parçası kimi özü və 

özündən sonrakı nəsillər üçün çox qiymətlidir. Beləcə, dinindən 

asılı olmayaraq bütün inanc sahiblərinin, əslində, qardaş 

olduğunu, insanın şeytandan başqa bir düşməninin olmadığını, 

elmin hər cür ibadətdən üstün sayıldığını, kimliyindən asılı 

olmayaraq yalnız mədəniyyətə qovuşmaqla başqalarına faydalı 

ola biləcəyini göstərən İslam insan həyatının, demək olar ki, 

bütün sahələrində bir meyar kimi formalaşaraq ümumi mədəni 

normalar sisteminə çevrilib.  

 Vahid İslam mədəniyyətinin bir parçası kimi Azərbaycan 

xalqı həmişə öz üstün mənəvi dəyərləri ilə seçilib. İslamın ali 

dəyərlərinə qəlbən bağlılıq tarixin heç bir çətin sınağında 

xalqımızı öz inancından yayındırmayıb. Sözün əsl mənasında, bu 

gün dünyanı yandırıb-yaxan aqressiya, şovinizm və digər xalqlara 

qarşı qeyri-tolerant münasibət tarixboyu azərbaycanlılar üçün 

tamamilə yad olub. Tam əksinə, azərbaycanlı elm və din 

xadimləri, mütəfəkkir, şair, yazıçı, aşıq və memarlar öz əsərləri ilə 

bəşəriyyətin mədəni irsinə zəngin sərvətlər qazandırıblar, İslamın 

ali dəyərlərinin təbliği üçün böyük töhfələr veriblər. 

  Zəngin tarixi-mədəni irsi və özünün artan nüfuzu ilə 

müstəqil Azərbaycan Respublikası da müasir dövrdə İslam 

dünyasının layiqli bir üzvü kimi diqqət mərkəzindədir. Ölkəmizdə 

iqtisadi inkişaf və sivil cəmiyyət quruculuğu istiqamətində həyata 

keçirilən bütün işlərdə sosial ədalət və humanizm prinsiplərinin 

ön planda tutulması, insan hüquq və azadlıqlarına, xalqlararası 

tolerant münasibətlərə verilən diqqət Azərbaycanı təkcə İslam 

dünyasında deyil, eləcə də bütün beynəlxalq aləmdə adı hörmətlə 

çəkilən ölkələr sırasına qoşub.  

  Müasir Azərbaycan təkcə müsəlmanlar üçün deyil, digər 

inanc sahiblərinin də tamamilə rahat yaşadığı nadir ölkələrdəndir. 

Bununla yanaşı, əhalisinin əksəriyyətinin müsəlman olduğu 

Azərbaycanda müsəlmanların öz dini ayinlərini yerinə yetirməsi 

üçün yaradılan şərait, insanların azad dini etiqad seçimi, İslam 
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dini tarixində mühüm rol oynamış tarixi şəxsiyyətlərə, 

ziyarətgahlara və digər müqəddəs məkanlara son dərəcə həssas 

münasibət ölkəmizin İslam aləmindəki özünəməxsus yüksək 

nüfuzunu formalaşdırıb. Bu baxımdan 2009-cu ildə ölkəmizin 

paytaxtı Bakının və 2018-ci ildə isə Naxçıvan şəhərinin İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı elan olunması Azərbaycanın İslam 

dünyasında nə qədər vacib bir məkan olduğunu sübut edir. 
  İslam mədəniyyəti paytaxtı layihəsi uzaq Asyadan 

Afrikayadək bütün İslam aləmini əhatə edən genişmiqyaslı bir 

tədbirdir. Hər il Asiya, Ərəb ölkələri və Afrika qitəsi regionları üzrə 

bir şəhərin İslam mədəniyyətinin paytaxtı kimi seçilməsi Yer üzündə 

tarixin və mədəniyyətin beşiyi olan bu bölgənin mədəniyyətlərarası 

dialoqdakı rolundan qaynaqlanır. Yaşadığımız dövrdə dünyada, 

xüsusən Yaxın Şərq kimi İslam aləminin mühüm bir coğrafiyasında 

baş verən hadisələr İslam mədəniyyəti paytaxtı layihəsinin üzərinə 

böyük məsuliyyət qoyur. Düşünmək olar ki, islami dəyərlərin 

dünyada sürətlə yayılması və bir çox futuroloqların fikrincə, yaxın 

20-30 ildə İslam dininin planetin ən geniş yayılmış dini olacağından 

indidən təşvişə düşənlərə, hər cür qarayaxma, terror və vətəndaş 

müharibələri yolu ilə bu dini gözdən salanlara qarşı məhz İslam 

mədəniyyəti paytaxtlarının verəcəyi cavab çox qısa və kəsərli olacaq. 

Ümid edirik ki, bir gün təkcə İslam dünyasını deyil, bütün dünyanın 

başı üzərini almış qara buludların yox olduğu gün buna səbəb olan 

İslam mədəniyyətinin xilasedici gücünü bütün bəşəriyyət yenidən 

etiraf edəcəkdir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, gələn il Naxçıvan İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı olacaqdır. 2009-cu ilin oktyabr ayında 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin mədəniyyət 

nazirlərinin VI konfransında Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün 

İslam mədəniyyətinin paytaxtı elan olunmasına dair qərar 

sivilizasiyalararası dialoqa mühüm töhfələr verən Azərbaycanın 

bu qədim diyarındakı zəngin mədəni-mənəvi irsə yüksək qiymətin 

təzahürüdür. Tarixən Yaxın və Orta Şərqin əzəmətli şəhərlərindən 

biri kimi Naxçıvan bütün böyük keçmişi ərzində İslam 

mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin layiqincə qorunub 

yaşadılmasında özünəməxsus rol oynayıb. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

2016-cı il 2 iyun tarixli Sərəncamı ilə Təşkilat Komitəsinin 

yaradılması və bundan sonrakı dövrdə görülmüş hazırlıq işləri bu 

mühüm tədbirin muxtar respublikamız, ölkəmiz və eləcə də bütün 

İslam aləmi üçün yaddaqalan bir səviyyədə keçiriləcəyinə 

zəmanət verir.  
 Naxçıvan şəhəri muxtar respublikamızın paytaxtı və 

ölkəmizin iri sənaye, təhsil və mədəniyyət mərkəzlərindən biridir. 

Naxçıvan eyni zamanda təkcə ölkəmizin deyil, bütün Şərq 

dünyasının, İslam aləminin dövlətçilik və fəlsəfi düşüncə mərkəzi 

kimi də çox qədimlərdən tanınıb. Naxçıvanın, xüsusən ölkəmizin ən 

yeni tarixində tutduğu mövqeyi, müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının qurulması və möhkəm-lənməsindəki rolu, blokada 

vəziyyətinə salınsa da, ötən dövrdə burada keçilmiş hərtərəfli inkişaf 

yolunun dünyaya örnək ola biləcək gücü hər kəsi yaxından 

maraqlandıran bir predmetə çevrilib. Bu mənada, İslam 

mədəniyyətinin paytaxtı kimi Naxçıvandan gözlənilən həm də onun 

Şərqin qapısındakı üstün mövqeyindən bütün dünyaya sülh 

ismarıclarının yollanılmasıdır. Dünyada sülhə nail olmaq üçün 

tolerant münasibətlərdən əlavə, tarixi mirasa, mədəni irsə və təbiətə 

qayğı Naxçıvanda ən yüksək səviyyədə formalaşıb. İslam 

mədəniyyəti meyarlarından olan dini inanclara hörmətlə yanaşı, 

insanların sosial birgəyaşayışındakı üstün normalar, xeyirxahlıq, 

halal zəhmətlə qazanc əldə etmək, çətin vəziyyətdə olanlara əl 

tutmaq kimi hisslər bu torpaqda yaşayanlar üçün ən çətin iqtisadi 

durumlarda belə, ağır imtahan olmayıb. Naxçıvanda İslamın qadağan 

etdiyi bütün qeyri-insani əməllər tarixən çox kəskin el qınağı ilə 

qadağan olunub. Mehriban qonşuluq, təbiətin insanlara bəxş etdiyi 

nemətlərdən cəmiyyətin inkişafı məqsədilə istifadə olunması, iqtisadi 

ehtiyatlara rasional yanaşma Naxçıvandakı iqtisadi-mədəni inkişaf 

modelinin əsas parametrlərindəndir. 

  Naxçıvanda istər qonşu, istərsə də qonşu olmayan 

müsəlman ölkələri ilə sıx əlaqələr qurulub. İstehsal, idxal-ixrac, 

bank-kredit, turizm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və idman 

sahəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının əldə etdiyi 

nailiyyətlərdə İslam dünyası ilə əlaqələrin də rolu vardır. Muxtar 

respublika Türkiyə Cümhuriyyəti və İran İslam Respublikası kimi 
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İslam dünyasının iki mühüm ölkəsi ilə həmsərhəddir. Ölkəmizin 

müstəqillik illərində Naxçıvanın bu iki ölkə ilə hərtərəfli əlaqələri 

ən yüksək səviyyəyə çatıb.  
Naxçıvan müasir dövrdə dünyanın 70-dən çox ölkəsi ilə 

iqtisadi-mədəni əlaqələr yaradıb. Bunlar arasında müsəlman ölkələri 

də az deyil. Türkiyə, Pakistan, İran, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İndoneziya, Malayziya, Qazaxıstan və 

digər müsəlman dövlətləri olmaqla, 14 müsəlman ölkəsi ilə yaradılan 

əlaqələr bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Naxçıvanda həyata keçirilən 

investisiya layihələrində, təhsil, səhiyyə və turizm əlaqələrində bu 

ölkələrin payı getdikcə artır. Naxçıvandakı dini ziyarət obyektlərinə 

gələn zəvvarların, eləcə də Naxçıvandan müqəddəs İslam 

ziyarətgahlarına gedən zəvvarların sayındakı artım heç zaman bu 

qədər olmayıb. Naxçıvandakı ümumi ictimai qaydalar, qanunlara 

hörmət, insan amilinə diqqət bu gün dünyaya təqdim ediləcək 

səviyyədə böyük nailiyyətlərdəndir. Bu mənada, Naxçıvanda 

formalaşan böyük mədəniyyətin, ümumi təcrübənin İslam dünyasına 

daxil olan ölkələrlə paylaşılması, bu çərçivədə tərəflərin bir-birinə 

verəcəyi töhfələr 2018-ci ilin ən mühüm hadisəsi kimi tarixdə yerini 

alacaqdır.  

“Şərq qapısı”,  30  mart  2017-ci il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/12351-islam-

maedaeniyyaeti-baeshaeriyyaetin-aen-giymaetli-maenaevi-

saervaetlaerindaen-biridir.html  

Dost haqqında vida sözü 
  Əvvəllər 

Naxçıvandan Ləkətağa bir 

neçə dəfə yolum düşüb. 

Haçadağın, Əlincəqalanın 

möhtəşəm mənzərəsinin 

həvəskarı kimi bu 

istiqamətdə ilin hər 

fəslində getməyi 

arzulamışam. Amma, nə 

zamansa, sərt küləkli bir 

gündə əslən ləkətağlı 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/12351-islam-maedaeniyyaeti-baeshaeriyyaetin-aen-giymaetli-maenaevi-saervaetlaerindaen-biridir.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/12351-islam-maedaeniyyaeti-baeshaeriyyaetin-aen-giymaetli-maenaevi-saervaetlaerindaen-biridir.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/12351-islam-maedaeniyyaeti-baeshaeriyyaetin-aen-giymaetli-maenaevi-saervaetlaerindaen-biridir.html
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jurnalist həmkarımız, “Şərq qapısı” qəzetində uzun illərdən bəri 

çalışan Kərəm Həsənovu son mənzilə yola salmaq üçün 

gedəcəyimi düşünməmişdim...  

 Kərəm müəllimlə ilk tanış olduğum günü o qədər də 

dəqiq xatırlamıram. Ona görə yox ki, bu, çoxdan olub. İş ondadır 

ki, ―Şərq qapısı‖ qəzetində onun imzası ilə gedən yazılara teztez 

rast gəlirdim. 2005-ci ildən başlayaraq ara-sıra bu qəzetdə 

məqalələrim dərc olunanda və nəhayət, 2011-ci ildən bu 

redaksiyada çalışmağa başlayan gün özümü muxtar 

respublikamızın ən güclü qələm sahibləri arasında gördüm. Və 

Kərəm müəllim də bu redaksiyadakı yaradıcı insanlarla bir sırada 

idi. 

 Qələm sahibləri yaradıcı olmaqla həm də həssas insan, 

yaxşı dostdurlar. İşdə bəzi umu-küsülər olsa da, bu sənət 

sahiblərini ortaq dəyərlər sevincli və kədərli günlərdə həmişə bir 

araya toplayıb. 2017-ci ilin sulu qarlı, soyuq bir günündə aprelin 

2-də Ləkətağ qəbiristanlığında kənd camaatı ilə birgə mərhum 

Kərəm Həsənovla vidalaşan həmkarlarımızın sayının çoxluğu da 

bunu təsdiq edirdi.  

 ―Şərq qapısı‖ böyük bir məktəbdir. Çox uzun müddət 

olmasa da, amma altı il ərzində Kərəm müəllim və digər jurnalist 

həmkarlarımla gec saatlaradək redaksiyadakı işimizi ən qabaqcıl 

məktəbdə belə, aldığım təhsildən daha səmərəli hesab edirəm. 

Kərəm müəllim də, necə deyərlər, bu məktəbdə qəzet işinin bütün 

incəliklərini yaxşı bilən yorulmaz bir insan idi. Yaşı 55-i keçsə də, 

üçüncü mərtəbədəki redaksiyanın pilləkənlərini elə buradakı 

gənclər kimi cəldliklə qalxardı. Bir küskünlüyü olsa da, onu heç 

zaman büruzə verməyən, ətrafındakı insanlarda həmişə pozitiv 

ruh yaradan birisi idi. Hər səhər redaksiyadakı iş otağımıza daxil 

olarkən sanki illərlə görüşmürmüşük kimi hərarətlə əlimizi 

sıxması, haləhval tutması həmin günün sonunadək hər kəsin 

yaradıcılıq enerjisinə güc qatardı. Kompüterdən istifadə etməzdi, 

amma bütün yazıları kompüter dəqiqliyi qədər səhvsiz və etibarlı 

idi. Dostlarına çox vaxt əl tutması, Naxçıvanın harasında olursa-

olsun, dostunun, iş yoldaşlarının dar gününə tələsməsi ona xüsusi 

hörmət qazandırmışdı. Yazılarından işgüzarlıq, torpaq ətri 
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duyulardı. Naxçıvanın blokada illərinin çətin dövrlərini yaşamış 

birisi kimi işgüzar, halal zəhmət sahibləri olan insanlar haqqında 

yazı yazmaq onun məqalələrinin, oçerklərinin əsas mövzusu idi. 

Kimisə tənqid etməyə meyilli deyildi Kərəm müəllim. Bunu 

onunla əsaslandırardı ki, insanları tənqidlə deyil, düz yola dəvət 

etməklə tərbiyələndirmək lazımdır. 

  ...Daha aramızda olmayacaq Kərəm müəllim...  

 O biri dünyan da işıqlı olsun, əziz dostumuz! 

“Şərq qapısı”,  4  aprel   2017-ci il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/12391-dost-

hazhzh-nda-vida-soezu  

MöhtəĢəm hərbi parad dünya mətbuatında 
 Azərbaycan Respublikası ordu quruculuğu istiqamətində 

ardıcıl tədbirlər həyata keçirir. Bu tədbirlər dövlət müstəqilliyinin 

və ərazi bütövlüyünün qorunması baxımından zamanın 

tələbindən, obyektiv zərurətdən irəli gəlir. Bu il 18 oktyabr – 

Dövlət Müstəqilliyi Günündə Naxçıvanda ilk milli hərbi hissənin 

yaradılmasının 25-ci ildönümü münasibətilə keçirilən möhtəşəm 

hərbi parad da ordumuzun qüdrətini bir daha nümayiş etdirdi.  

  Naxçıvanda keçirilən bu hərbi parad hələ yaddaşlarda 

uzun müddət yaşayacaq bir hadisə oldu. Bu parad ölkəmizdə 

böyük coşqu ilə qarşılandı və bütün regionda rezonans doğurdu. 

Bir daha aydın oldu ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

təhlükəsizliyi çox qüdrətli 

bir hərbi gücə çevrilən 

Əlahiddə Ümumqoşun 

Ordu tərəfindən etibarlı 

şəkildə qorunur. Eyni 

zamanda müasir silahlara 

sahib Azərbaycan Ordu-

sunun Cənubi Qafqazın ən 

güclü silahlı qüvvələrinə 

çevrildiyi bir daha öz təsdiqini tapmış oldu. Bu ordu ölkəmizə 

qarşı istənilən təcavüz hərəkətlərini bir andaca yox etmək və 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/12391-dost-hazhzh-nda-vida-soezu
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/12391-dost-hazhzh-nda-vida-soezu
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vaxtilə itirilmiş torpaqlarımızı çox qısa bir zamanda geri 

qaytarmaq gücünə malikdir. 

  Bu parad onu canlı və yaxud ekranlardan izləyən 

soydaşlarımız, dostlarımız üçün fərəh və iftixar, canlarına vəlvələ 

düşən xain qonşularımız üçün isə gözdağı oldu. Ölkə mətbuatı 

hərbi parad haqqında məlumatlara öz səhifələrində geniş yer 

verdi. Xarici mətbuat da buna biganə qalmayıb bununla bağlı 

müxtəlif informasiyalar yaydı, sosial şəbəkə istifadəçisi olan 

xarici ölkə vətəndaşları da çoxsaylı paylaşımlar etdi. Şimal 

qonşumuz Rusiyaya məxsus saytlarda bu hadisə geniş 

işıqlandırıldı.  

 Belə ki, dünya və xüsusən də yaxın bölgə ölkələri üzrə 

təfərrüatlı xəbərlər yayan http://podrobnonews.ru xəbər portalı 

Naxçıvanda keçirilən hərbi parad haqqında geniş məlumatı 14 

fotoşəkillə sayta yerləşdirdi. Öz səhifələrində ən son və vacib 

xəbərləri işıqlandıran digər rus portalı http://ru.redtram.com da 

Azərbaycanın www.trend.az saytına istinadən Naxçıvandakı hərbi 

paraddan məlumat verdi. İngilis, rus və ukrayna dillərində 

informasiya yayan Ukrayna portalı http://uaport.net isə 

―Azərbaycan yenilikləri‖ rubrikasında Naxçıvandakı hərbi parad 

haqqında məlumatları öz izləyicilərinə çatdırdı. 

 ABŞ-ın San-Fransisko şəhərində yerləşən 

www.livejournal.com onlayn bloq platforması isə 

http://naxcivantv.az saytına istinadən Milli Ordumuzun gücünü 

göstərən bu parad haqqında rus dilində informasiyanı və üzərində 

Naxçıvan televiziyasının loqosu olan çox sayda fotoşəkli 

yayımladı. Qeyd edək ki, bu saytdakı informasiya dünyanın ən 

geniş sosial şəbəkələrindən biri olan www.twitter.com 

istifadəçiləri tərəfindən də paylaşıldı. 

Naxçıvandakı hərbi parad haqqında ingilis və türk 

dillərində olan digər informasiyaya isə https://liveuamap.com 

portalının Qafqaz bölümündə də rast gəlinir. Şübhəsiz, portalın 

izləyicilərinin diqqətini hərbi paraddan verilmiş geniş ölçüdəki 

fotoşəkillər və nümayiş etdirilən müasir silahlar cəlb edib. 

Azərbaycan Ordusunun döyüş gücü haqqında ingilis dilində olan 

başqa bir informasiya ABŞ-ın https://www.reddit.com saytında da 
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yerləşdirilib. Burada maraqlı bir məqam isə xəbərin yer aldığı bu 

saytın təsisçilərindən birinin erməni olmasıdır. Görünən odur ki, 

reallıqlar, dırnaqarası erməni faktorunu da tamamən arxa plana 

atmaq gücündədir.  

  Ölkəmizin inkişafı, onun möhtəşəm ordusunun gücü göz 

qabağındadır. Xarici mətbuat və informasiya saytlarında verilən 

məlumatlardan da göründüyü kimi, Azərbaycan hərbi qüdrətini ən 

müasir silahlarla silahlanmış mütəşəkkil orduya malik olması ilə 

beynəlxalq səviyyədə bir daha təsdiqləyir. Bu hərbi parad 

dünyaya bəyan etdi ki, hər zaman sülh və danışıqlar yoluna 

üstünlük verən Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlarını müharibə 

yolu ilə də azad etmək qüdrətinə malikdir. 

“Şərq qapısı”,  27  oktyabr  2017-ci 

http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/14030-moehtaeshaem-

haerbi-parad-dunya-maetbuat-nda  

Naxçıvanda landĢaft turizmi üçün geniĢ imkanlar var 
   Dünyanın görməli yerləri ilə tanışlıq məqsədilə səyahətə 

çıxıb dünyagörüşünü artırmaq müasir turistlərin ən geniş 

tələbatlarındandır. Şübhəsiz, Yer üzünün təbii gözəllikləri insanın 

mənəvi dünyasını zənginləşdirən ən əsas sərvətlərdir. Belə 

sərvətləri isə Uca Yaradan doğma torpağımızdan da əsirgəməyib. 

Naxçıvanın sahib olduğu unikal landşaft müxtəlifliyi buraya 

səyahət edən hər bir turistdə unudulmaz təəssürat yaradır.  

 Uzaq ölkələrdən 

Naxçıvana səyahət edənlər 

üçün Nuh Peyğəmbərin ayaq 

basdığı bu qədim 

Azərbaycan torpağı ilə 

tanışlıq hələ hava gəmisi 

yerə enmədən başlayır. 

Haçadağ istiqamətindən baş-

layaraq yerə enmək üçün 

gedərək yüksəkliyi azaldan 

təyyarənin pəncərələrindən 

Ağrı dağının əlçatmaz zirvəsi 

http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/14030-moehtaeshaem-haerbi-parad-dunya-maetbuat-nda
http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/14030-moehtaeshaem-haerbi-parad-dunya-maetbuat-nda
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fonunda hörük kimi qıvrı-laraq Naxçıvanla qucaqlaşan xan 

Arazın, qarşıda məğrur döyüşçülərin sırası kimi nizami Zəngəzur 

dağlarının və bu ulu yurdun simvolu Haçadağın panoramı bir 

andaca insanı özünə bağlayır. Naxçıvanla bir neçə dəqiqə çəkən 

belə quşbaxışı tanışlıqdan sonra Naxçıvan Beynəlxalq Hava 

Limanında qarşılanan turistləri heç bir yerdə görə bilməyəcəkləri 

gözəl mənzərələr gözləyir.  

  Tanışlıq baxımından dünyanın hər bir guşəsinin öz 

cazibəsi var. Turizmin gücü də elə bundadır. Naxçıvan dünyanın 

ucsuz-bucaqsız yerləri ilə müqayisədə çox da geniş bir əraziyə 

sahib olmasa da, buradakı təkrarolunmazlıqlar və onların 

kompaktlığı baxımından, bəlkə də, planetin ən gözəl yerlərindən 

biridir. Bunu Naxçıvana səyahət edən turistlərin maraq dolu 

baxışları və bitib-tükənməyən sualları deməyə əsas verir. 

Doğrudan da, əgər ―Təbriz‖ mehmanxanasının 13-cü 

mərtəbəsindəki pəncərə önündən tarixlə müasirliyin bir məkanda 

qovuşduğu şəhəri və yalçın qayaların yamyaşıl yamaclarla 

növbələşdiyi dağları doyunca seyr etmək istəyən varsa, bu, 

turistlərin çoxdan bəri görmək istədiyi məkan – Naxçıvana 

gəlməlidir. Odur ki, bəzən hansısa səbəbdən Naxçıvanda tur 

mövzusu tapa bilməyən təsadüfi turizmçilər hələ də varsa, 

Sədərəkdən Ordubada, Batabatdan Haçadağadək geniş ərazidəki 

qeyri-adi gözəllikləri onlara bir daha xatırladırıq. 

 Naxçıvan möcüzələr diyarıdır. Bu təkcə qədim diyarda yaşayan 

insanların yaşayış tərzi, mübarizliyi və eyni zamanda 

qonaqpərvərliyi ilə ölçülmür. Burada bir rəssama və bəstəkara, 

yaxud şair və yazıçıya mövzular verən təbiət guşələri, landşaft 

müxtəlifliyi istənilən qədərdir. İlk olaraq Naxçıvana gələn 

qonaqlar Ordubadı görmək istəsələr, bu həm də qədim 

mədəniyyət və mətbəx nümunələri ilə zəngin bölgənin ərazisi ilə 

də tanışlıq baxımından əla fürsətdir. Hər dəfə səhər erkəndən 

Naxçıvandan Ordubada qədər səyahətə çıxan turistlər əvvəlcə 

Zəngəzur dağlarından, sonra isə Haçadağdan möhtəşəm 

gündoğumu mənzərəsinin heyranı olurlar. Səyahət avtomobili 

yolboyu irəlilədikcə, şübhəsiz, ən görkəmli mənzərə Haçadağa 

yaxınlaşdıqca açılır. Əgər turistlərimiz üçün Əlincə marşrutu da 
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nəzərdə tutulubsa, onda daha cazibədar landşaft gözəllikləri ilə 

orada – Əlincənin zirvəsində tanış ola biləcəyini elan etmək 

mümkündür. Hələlik isə Darıdağ massivinə yaxınlaşdıqca 

uzaqlarda bir-biri ilə növbələşən dağların və dağətəyi təpələrin 

sanki bir ansambl kimi ahəngdar şəkildə sıralanmasını seyr edib, 

turistlərlə çox sayda foto və video təsvirləri çəkmək olar. 

 Burada bir məqam diqqətləri xüsusilə cəlb edir. Belə ki, 

Yaycı kəndindən başlayaraq Ordubad yolu boyunca uzanan qeyri-

adi dağ mənzərələri muxtar respublikamıza səyahət edən bir sıra 

tanınmış turistlərin də diqqətindən yayınmayıb. Ətrafdakı 

şişqayalı dağların səssiz simfoniyasını sanki hansısa dahi 

bəstəkarın ən yaxşı musiqi əsərinə bənzədənlər də olub. Konkret 

olaraq, bu fikirlər bir neçə il əvvəl muxtar respublikamıza səyahət 

etmiş dünya şöhrətli rəssamımız Tahir Salahovun dilindən də 

deyilmişdi.  

 Ordubada daxil olarkən turistlərin marağını cəlb edən ilk 

gözəllik Bəlkə dağının və Bərəkə qayasının panoramıdır. Belə sərt 

qayalıqlara və yaxud panoramlı mənzərələrə planetin digər 

yerlərində rast gəlmək mümkündür. Ancaq min illərlə yaşı 

ölçülən Ordubad kimi qədim bir şəhərin cəmi yarım 

kilometrliyində yüksələn belə landşaft mənzərələrinə isə çətin ki, 

başqa yerlərdə rast gəlinə. Həm də Ordubad şəhərinin yerləşdiyi 

ərazinin quruluşu elədir ki, burada istənilən nöqtədən hansısa bir 

mənzərəni seyr etmək mümkündür. Tarixi binalar, muzeylər, 

məşhur insanların adı ilə bağlı yerlər, nəhəng Ordubad çinarları, 

qədim meydanlar bu diyarın görməli yerləridir. Bütün bunlar 

şəhərlə tanışlıq üçün geniş mövzu verən turizm ehtiyatlarımızdır. 

Belə mənzərələrin seyrinə doymayan turistlərimizi həm də 

Ordubad limonu ilə cəviz mürəbbəsinin olduğu çay süfrəsinə 

dəvət etmək mümkündür. 

 Naxçıvan-Batabat turizm marşrutu da landşaft 

gözəllikləri baxımından turistlərə unudulmaz təəssüratlar vəd edir. 

Şahbuz dağlarının uzaqdan görünən cazibəsi hələ bu istiqamətə 

yenicə yola çıxmış turistlər üçün ilk maraq obyektidir. Heydər 

Əliyev Su Anbarı bəndinə çatdığımızda bir anda az qala bütün 

Şahbuz rayonunun panoramı ilə Dərələyəz və Zəngəzur 
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silsilələrinin cənub yamaclarındakı çox sayda təbiət abidələri, dağ 

çayları, təbii və süni göllər, sıldırımlı qaya aşırımları və nəhəng 

dərələrin seyrinə saatlarla dalmaq mümkündür. Qeyd etmək 

lazımdır ki, bu ərazilər həm də yürüş və ekstremal idman növləri 

ilə məşğul olanlar üçün də fəal istirahətin ən yaxşı yeridir. 

Təcrübə göstərir ki, belə ərazilərə, xüsusən Avropa, Rusiya və 

Yaxın Şərq ölkələrindən gələn turistlər çox maraq göstərirlər. 

Batabat yaylağının, buradakı meşə massivinin təbii quruluşu isə 

ilin istənilən fəslində səyahət edən turistlər üçün zəngin rekreasiya 

vəd edir. 

 Naxçıvana səyahət etmiş turistləri landşaft gözəllikləri ilə 

heyrətləndirən ən gözəl mənzərələrdən biri, heç şübhəsiz, 

Naxçıvan-Əlincə turizm marşrutu üzrə səyahət edərkən Əlincəçay 

vadisinə yetişdikdə gözlərimiz önündə açılan nəhəng görüntüdür. 

Bu astronomik mənzərəni görən istər yerli, istərsə də xarici 

turistlər olsun, kiminsə heç olmasa, bir neçə dəqiqə dayanıb seyrə 

dalmadığına və yaxud bir neçə fotoşəkil çəkdirmədən buradan 

uzaqlaşdığına inanmaq mümkün deyil. Xüsusən ilin yaz, payız 

fəsillərində, havanın şəffaf olduğu vaxtlarda buradan keçən təbii 

gözəllik həvəskarı turistlər üçün unikal mənzərələr vardır. Daha 

irəlidə, Əlincəqalanın zirvəsindən və Haçadağın ətəyindən 

Naxçıvanın təbii və insan əli gözəllikləri ilə tanış olan turistlər 

buraya səyahəti seçməkdə yanılmadıqlarına bir daha inanıb, elə 

bu zirvələrdəcə çəkdikləri fotoları 4G sürəti ilə öz dostları ilə 

paylaşırlar.  

Gözəl Naxçıvanın heyrətamiz landşaft mənzərələri 

çoxdur. Onların qarşısında mat qalan turistlərlə də çox 

rastlaşmışıq. Amma əgər bir axşamçağı Naxçıvana gəlmiş 

turistlərimizə Gəmiqayanın zirvəsindən Ağrı dağına doğru 

günbatımı mənzərəsini də seyr etmək kimi bir tur proqramı təklif 

edə bilsək, bu, bəlkə də, onların indiyə qədər görə bildiyi ən gözəl 

landşaft mənzərəsi olacaq. Bu imkan isə yalnız bizdə, 

Naxçıvandadır. 

  Turizmi yeni dövrün yeddi möcüzəsindən biri 

adlandırırlar. Səyahətlərə yollanıb, dünyanın sonsuz 

gözəlliklərindən zövq almaq müqəddəs kitabımız ―Qurani-
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Kərim‖də də buyurulub. Çox sayda belə gözəlliklərlə tanış olmaq 

üçün Naxçıvana gəlmiş hər bir turistə göstərdiyimiz yüksək 

peşəkar xidmətlər isə ölkəmizin tanıdılması və iqtisadiyyatımızın 

inkişafı yolunda önəmli bir addım hesab edilir.  

 “Şərq qapısı”,  16  noyabr  2017-ci il 

http://e-kitab.nakhchivan.az/QezetSekilleri/PDFQezet%2016.11.2017.pdf  

Qənaət və səmərəlilik davamlı  

iqtisadi inkiĢafın əsasıdır 
  Həyat çoxşaxəli və rəngarəng olsa da, hər bir insan üçün 

iqtisadi tələbatlar həmişə özünü göstərir. Bu mənada, dünyanın ən 

kamil varlığı olan insanın çatdığı müasir mədəni səviyyəyə məhz 

iqtisadiyyatın inkişafı ilə nail olunduğunu da deyə bilərik. 

İqtisadiyyatın əsasında isə insan üçün yaradılmış bütün maddi 

nemətlərdən israfçılığa yol vermədən, qənaətlə istifadə olunması 

durur. Elə buna görə də bugünkü iqtisadçılar arasında populyar 

olan davamlı inkişaf konsepsiyasının dili ilə desək, müasir 

cəmiyyətin artan tələbatları ödənilməli və bunun üçün də hər 

sahədə rasionallığa və 

səmərəliliyə çalışmalıdır.  

  Qənaət və ümu-

milikdə, iqtisadiyyat ki-

fayət qədər mürəkkəb 

anlayışlardır. Təsadüfi 

deyil ki, bir sıra dünya 

dillərində bu iki kəlmə 

elə sinonim kimi də 

işlənilir. Amma iqtisa-

diyyat nə qədər mü-

rəkkəb olsa da, əslində, 

burada çox sadə məntiqi 

təfəkkürə əsaslanan elmi 

mülahizələr vardır. Belə ki, tarixdə sınaqdan çıxmış elə mühüm 

iqtisadi qanunlar vardır ki, onlar həmişə öz təsirini göstərib. 

Müasir, qloballaşma və qlobal rəqabət dövründə isə bu qanunlar 

daha ciddi şəkildə özünü ortaya qoyur. Yəni indi iqtisadiyyat 

http://e-kitab.nakhchivan.az/QezetSekilleri/PDFQezet%2016.11.2017.pdf
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deyəndə əmək ehtiyatlarından enerji resurslarına, xammal 

hasilatından maliyyə imkanlarınadək hər sahədə keyfiyyət, 

bazarın tələb və təklifi, qənaət və səmərəlilik prinsipləri əsas 

planda tutulur. Başqa sözlə, əgər dünyada təbii ehtiyatların 

getdikcə azaldığını, əhali sayının da artdığını görürüksə, onda hələ 

müqəddəs kitablarda da insanlara tövsiyə edilən qənaətli 

yaşamağı hamının öyrənməsini də bir həyat standartı kimi 

mənimsəməliyik.  

  Qənaət haqqında danışılanda bəzən, sadəcə bir şəxsin, 

yaxud bir ailədəki pul vəsaitlərinin sərbəst qalan hissəsinin 

yığıma yönəldilməsi məqsədləri üçün istifadə nəzərdə tutulur. 

Ancaq iqtisadiyyatın yalnız pulla ölçülmədiyini, insana lazım olan 

bütün maddi nemətlərin dəyərinin lazımınca 

qiymətləndirilməsinin nə qədər vacib olduğunun da tez-tez şahidi 

oluruq. Bunun əhəmiyyəti isə təkcə bir nəfərin deyil, ümumilikdə, 

bütün cəmiyyətin rifahının təmin olunmasında özünü göstərir. 

Məsələn, bu gün muxtar respublikamızda daxili bazarın 

qorunması, yerli istehsalın təşviqi, eneq'i və ərzaq 

təhlükəsizliyinin yaradılması, iqtisadiyyatda çoxşaxəliliyin təmin 

olunması istiqamətində görülən bütün işlər məhz ölkəmiz üçün ən 

strateji mənbələrdən sayılan valyuta ehtiyatlarımızın qorunmasına 

mühüm töhfə verən addımlardandır. 

 Qənaətlə yaşamaq, qənaətlə iş görmək bu gün bütün 

dünya iqtisadiyyatının tələbidir. Məhz qənaətlə əldə edilən 

nəticələrə baxsaq, ərzaq və enerji bolluğunun yaradılması, 

maliyyə fondlarının artırılması, təbii ehtiyatların mühafizə olunub 

gələcək nəsillərə qədər çatdırılmasında bunun əhəmiyyəti 

görünməkdədir. Misal üçün, bu gün muxtar respublikada, onun 

paytaxtından ən uzaq kəndlərinədək hər yerdə gecəsi də gündüz 

kimi çıraqbandırsa, bu bizim hamımızın sərvəti deyilmi? Bu 

sərvəti görəndə çox deyil, cəmi 20 il əvvəlki Naxçıvanın 

yarıqaranlıq, soyuq gecələri bir daha yada düşür. Ancaq o günləri 

xatırlayanda həmin çətinliklərin arxada qalmasından 

arxayınlaşmamalı, böyük zəhmətlə başa gələn elektrik 

stansiyalarmm və bütün infrastrukturun hasil etdiyi enerjinin hər 

kilovat-saatına qənaət etməyi də bir vətəndaş kimi yaxşı dərk 
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etməliyik. Çünki bu gün bol olan elektrik enerjisinin itirilən hər 

kilovatı, hardasa, bir istehsal yerində yaradılacaq maddi 

nemətlərin də itkisi deməkdir.  

 Çox vaxt ən gözəl qənaətin vaxta qənaət olduğunu 

düşünürük. Doğrudan da, elə insanlar vardır ki, onlar üçün 

yarımsaatlıq asudə vaxt göydəndüşmədir. Amma vaxt heç kimi 

gözləmir. Çoxları günlərlə deyil, hətta aylar və illərboyu keçirdiyi 

boş vaxtı, sadəcə, mütaliə ilə məşğul olsalar, bu da onların 

qazancı olacaq. Ancaq bu gün qənaət və səmərəlilikdən 

danışırıqsa, ən əziz nemət olan çörəyin, tikilmiş yeni binaların, 

abad yolların, körpülərin qədrini bilməliyik. Axı bütün bunlar heç 

də asan başa gəlmir. Misal üçün, ötən günlərdə Naxçıvan 

şəhərinin Qaraxanbəyli kəndində xidmət mərkəzinin açılışı 

zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin kənd 

əhalisinə xitabən dediyi sözləri yada salsaq, bunu bir daha təsdiq 

edərik. Ali Məclisin Sədri yaradılanların qədrinin bilinməsi, 

onlardan səmərəli istifadə olunmasını tövsiyə edərkən bu gün 

artıq Qaraxanbəyli və bunun kimi onlarla digər Naxçıvan 

kəndlərinin çox da uzaq olmayan keçmişdəki ağır sosial şəraitdən 

şəhər simasınadək keçən yoldakı gərgin zəhməti bir daha 

xatırladırdı. Bəli, 1995-ci ildən başlayan yola nəzər salarkən 

görürük ki, bu dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi 

yoxsulluq həddindən ən firavan yaşayış səviyyəsinə 

qovuşmuşdur. Bütün bunların gerçəkləşməsi isə istifadə olunan 

hər bir resursun rasionallıqla xərclənməsi, onların dayanıqlı və 

uzunmüddətli sərfinin təmin olunmasıdır. 
 Bir istehlakçı kimi öz tələbatlarımızda necə qənaətli ola 

bilərik? Bu sual, şübhəsiz, bir fərd kimi hər kəsi düşündürsə də, 

söhbət ictimai maraq, yaxud kollektiv tələbatlara gəldikdə bir sıra 

vətəndaşların buna hələ hazır olmadığını görürük. Misal üçün, 

tələbatdan artıq çörək alıb, sonra da onu tullantı kimi atmaq 

doğrudurmu? Çörək demişkən, bu gün qiyməti sudan da ucuz olan 

bu əvəzsiz nemətin süfrəyə gəlməsinədək keçən bütün istehsal 

proseslərinin xərclərini nəzərə alsaq, əsl dəyərindən dəfələrlə aşağı 

qiymətə satılan çörəyə də qənaət ən böyük savab və məsuliyyət 

deməkdir. Axı yaradılmış çörək bolluğu o demək deyil ki, ona qarşı 

israfçılıq edək. Müqəddəs kitabımız ―QuraniKərim‖in Araf 
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surəsindəki 31-ci ayəsində buyurulub: “...gözəl libaslarınızı geyin, 

yeyin-için, lakin israf etməyin, çünki Allah israf edənləri sevməz”. 

Doğrudan da, dünyada ölkəmizdən də daha böyük, daha geniş və 

münbit torpaqları olan bəzi ölkələrdəki aclıq çəkən insanları yada 

salaq. Hər gün ərzində tullantı edilən milyonlarla ədəd çörək üçün 

möhtac olan insanlar var axı. Yaxud ailə büdcəsini və ya əhalinin 

alıcılıq qabiliyyəti yüksək olmayan təbəqəsini düşünmədən bazar-

dükanlardan şöhrət xatirinə nə gəldi alıb, axıra qədər istehlak 

etmədən yarısını atanları gördükdə onların tapşırılmış bir işi iki dəfə 

edib artıq büdcə xərclərinə yol verənlərlə eyni dərəcədə israfçı 

olduğunu da deyə bilərik. Ona görə də istehlak məsələsində diqqətli 

olmaq, yerli analoqu olduğu halda, idxal məhsullara üstünlük 

verməmək ən böyük vətənpərvərlik və həm də savab işdir. Çünki, 

sözün əsl mənasında, özünə qarşı tələbkar olanlar ölkəsinin iqtisadi 

qüdrətinin artması üçün də həmişə fədakarlıq etməyə hazırdırlar. Biz 

də iqtisadi cəhətdən güclü olmalıyıq ki, həmişə söz sahibi olaq.  

“Şərq qapısı”,  21  dekabr  2017-ci  il  

http://e-kitab.nakhchivan.az/QezetSekilleri/PDFQezet%2021.12.2017.pdf  

ġahbuzun cənnət guĢəsi KÜKÜ 
 Fəsillərin ən gözəli 

olan yazın yaşıl cazibəsi 

həmişə insanı doğma 

yuvasına, onun ilıq 

havasında yaşamağa çağırır. 

Axarlı-baxarlı gözəl bir 

gündə çağlayan bulaqların 

həzin zümzüməsinə dalaraq 

yarpaqların sanki nəğmə 

oxuyan ahənginə qulaq 

verən insan nə qədər yorğun 

olsa da, bircə gündə az qala 

iyirmi il əvvəlki gəncliyinə 

qayıdır. Dağı, daşı, çayı, 

gölü, şəlaləsi, buz bulaq-ları, 

yamyaşıl yamacları, işgüzar 

http://e-kitab.nakhchivan.az/QezetSekilleri/PDFQezet%2021.12.2017.pdf
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və qonaqpərvər insanları ilə Şahbuz rayo-nunun Kükü kəndi də 

özünün gözəl növrağına qovuşub.  

  Kükü kəndi Şahbuzun ən böyük kəndlərindən biri, qədim 

yurd yerlərimizdəndir. Kənd dəniz səviyyəsindən, təxminən, 

1900-2100 metr yüksəklikdə, Dərələyəz sil-siləsinin cənub 

yamacında, Naxçıvançayın ən böyük qollarından biri olan 

Küküçay boyunca yerləşir. Naxçıvan şəhərindən, təqribən, 50 

kilometrlik məsafədə olan kəndə 45 dəqiqə ərzində rahat gəlib 

çatmaq mümkündür. Şəhərdən kənd mərkəzinədək yolların 

tamamən yeni standartlar səviyyəsində olması bu qədər yolun çox 

rahat qət edilməsi deməkdir. Yolla bərabər, bütün sosial 

infrastruktur sahələrinin şəhər standartları səviyyəsində təmini 

digər kəndlərimizdəki kimi, burada da sosial həyatı asanlaşdıran, 

insanların həyat səviyyəsini yüksəldən amillərdəndir. Kəndin və 

kəndətrafı yerlərin əsrarəngiz təbiəti, buradakı təbii sərvətlər və 

gözəlliklər, havanın və suyun ideal səviyyədə təmizliyi, 

yetişdirilən kənd təsərrüfatı məhsullarının özünəməxsus dad-tamı 

da Kükünün cazibədarlığını artıran bənzərsizliklərdəndir. 

  Minbir rəngin qovuşduğu təbiət gözəlliyini doyunca 

dadmaq üçün Küküyə gələnləri burada çoxlu sürprizlər gözləyir. 

Əvvəllər də Küküdə olanlar yaxşı bilirlər ki, bu kəndin yazı ilə 

yayının digər bölgələrimizdən düz bir ay fərqi var. Başqa sözlə, 

indi Naxçıvanın Arazboyu kəndlərində barı yeyilən meyvələr 

Küküdə təzəcə yetişməkdədir. Ancaq, şübhəsiz, kənd həyatı 

burada təkcə təbiət gözəlliklərini deyil, həm də təsərrüfat və 

sosial-mədəni həyatın da özünəməxsus rəng çalarlarını özündə 

birləşdirir. Kükü yüksək dağlıq ərazidə yerləşdiyindən burada 

insanların əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq, arıçılıq və bağçılıqdır. 

Bu isə 7 yaşdan 70 yaşadək kənddə yaşayan hər kəsin təbiətlə 

qucaq-qucağa, həmahəng olması deməkdir. Başqa sözlə, 

şəhərdəkindən fərqli olaraq burada iş günü doqquzun yarısında 

deyil, səhər saat beşdə, dan yeri ağarmamış başlayıb, 

günbatımınadək davam edir. Yayın bu dövrü ilin ən uzun günləri 

olsa da, kəndli üçün günboyu boş yerə itirəcək beş dəqiqə belə, 

yoxdur. Yəni şəhər yerində tut ağacının altında əyləşib saatlarla 

nərd oynayaraq asudə vaxt keçirən yaşlıların əksinə olaraq, 
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Küküdə yaşayan təqaüdçüyə Bakıda oxuyan nəvəsinin son 

imtahanını verib tətilə qayıtdığı gün kəsmək üçün bəslədiyi 5 

aylıq quzuya qulluq etmək ən yaxşı zövq, gözəl istirahətdir. 

Yenicə bara minmiş alma bağında şaqqıltı ilə qırxbuğum otlayan 

belə şıltaq quzuların seyrindən kim doyar ki?!  

 Kükü camaatı çox təsərrüfatcıldır. Ərazidə mövcud olan 

torpaq, su, iqlim və biomüxtəliflik resursları tarixən burada 

məskunlaşmış insanların məşğuliyyət növlərinin formalaşmasına 

da öz təsirini göstərib. Digər yerlərdən fərqli olaraq Küküdə 

otlaqlar üçün mövcud ərazilər əkinəyararlı yerlərdən daha çoxdur. 

Ancaq torpağın mineral tərkibi burada təkcə alyanaqlı Kükü 

almasının deyil, eləcə də digər meyvə və tərəvəzlərin də xüsusi 

delikates dadına təsir edir. Xüsusən qışın bol qarlı və mülayim, 

yazın və yayın ilk aylarının sərin və yağışlı keçməsi Kükü kəndi 

və ətraf ərazilərdə əlverişli iqlimi formalaşdıran əsas 

amillərdəndir. Yayın orta ayından başlayaraq, demək olar ki, hər 

gün Qanlıgöldən əsən sərin dağ küləkləri də buranın havasının 

saflığına çox təsir edir. Təmiz hava və su isə yabanı dağ 

pencərlərindən tutmuş nəfis Kükü balınadək hər bir orqanik 

nemətin yüksək keyfiyyətində, onların ləzizliyində mühüm şərtdir 

ki, bu da bilavasitə insanların sağlamlığı deməkdir. 

  Su həyatdır. Tutumu bir milyon kubmetr olan Qanlıgöl və 

çoxsaylı şirin sulu bulaqlar bütün Şahbuzun, xüsusən Kükünün əsl 

sərvətidir. Bəzən yaşı doxsanı haqlamış, amma hələ də otuz yaşlı 

gənclər kimi işdən yapışaraq bağ becərən, su suvaran 

ağsaqqalların dediyi kimi Kükünün bulaqları tarixən burada 

insanların məskunlaşmasının əsas səbəblərindən biri olub. Böyük 

ehtimal ki, qədimdə soyuducuların, yaxud su xətti çəkmək və ya 

suyu saxlamaq üçün texniki imkanların olmadığı bir vaxtda buz 

kimi sərin sulu bulaqlar bu bölgədə məskunlaşmış insanların 

normal yaşayışı, keyfiyyətli qidalanması üçün ən zəruri 

səbəblərdən biri olub. Belə bulaqlar isə Kükü kəndi və ərazisində 

yüzlərlədir. Kəndboyu bəzən iti, bəzən də səssiz-sakit axaraq 

Araza qovuşmağa tələsən Küküçayı ilboyu, demək olar ki, tam 

sabit şəkildə dəqiqədə 1500 litrdən artıq debitlə qidalandıran 

Gurbulaq isə buradakı canlı həyata can verən əsl təbiət 
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möcüzəsidir. Yenə də yaşlıların dediyinə görə, Gurbulaq kimi 

gursulu digər bir bulaq da simmetrik şəkildə Dərələyəz dağının o 

biri üzündə, yəni tarixi Qərbi Azərbaycan torpağında çağlayır. 

Beləcə, Gurbulağın suyu heç tükənmədən min, bəlkə də, 

minilliklər boyu əcdadlarımızın su yaddaşına hoparaq Küküçay 

dərəsi vadisində yaşayan insanların həyatına, məişətinə və 

mədəniyyətinə öz təsirini göstərib. Bu, elə indi də belədir: harada 

yaşamağından asılı olmayaraq, kükülü hər bir kəs Gurbulağı öz 

ailə şəcərəsi kimi tanıyır, onunla fəxr edir. Eləcə də Kükü 

dağındakı kəmər qaşları kimi düzülmüş Qırxbulaq, gözündən süd 

kimi qaynayan Südlü bulaq, iri qayalar arasında haradan çıxdığı 

hələ də bilinməyən Pünhanbulaq, kükülü gənclərin və qonaqların 

sevimli istirahət məkanı olan Söyüdlü bulaq, kəndin az qala 

yarısını içməli su ilə təmin edən Qulubulağı kimi gursulu bulaqlar 

kəndin tanınan səfalı yerlərindəndir. Kəndi iki yerə ayıran 

Küküçay və dərə yataqlarının təmizliyi üçün yerli əhalinin və 

kənd bələdiyyəsinin can yandırması da suyun ayna kimi 

şəffaflığını qoruyur. Burada da hamı bilir ki, su elimizin 

sərvətidir. 

Kükü turizm məkanıdır. Kənddə ekoturizm, yəni 

təbiətyönümlü turizmin bir çox yarımnövləri üzrə böyük 

potensialı olan resurslar vardır. Dib yurddan Qabaqlıya, 

Paraqdaşdan Qanlıgölə, Keçəldağdan Hörgülüyədək zirvələrlə 

hilal kimi dövrələnmiş Kükü kəndi Dərələyəz silsiləsinin bütün 

bu yüksəkliklərindən olduqca gözəl panoramik görünüşə malikdir. 

Bunlar isə xüsusən ilin belə bir yaşıllıq dolu gözəl günlərində 

Kükü ilə bağlı bütün sosial şəbəkə paylaşımlarının əsas fotosudur. 

Kükülülər, xüsusən gənclər bu sahədə xeyli fəaldırlar. Axı 

kəndimizə aid gözəllikləri biz paylaşmasaq, bunu başqası necə 

etsin, deyə kəndli gənclərlə bu barədə həmfikirik. Çətin ki 

dünyanın başqa bir yerində buradakı kimi sərt sıldırım qayaları, 

yamyaşıl çəmənləri, yabanı halda bitən yüzə yaxın dərman 

bitkisini, qorunaraq sayı artırılan gözəl fauna növlərini, 

Salvartının, Haçadağın ta zirvəsinədək aydın görünən landşaft 

mənzərələrini eyni anda görə biləsən. Bu yaşayış yerinin ecazkar 

təbiəti ilə yanaşı, müasir inkişafı, burada aparılmış abadlıq 
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tədbirləri də bu paylaşımların əsas motivini təşkil edir. Kükünün 

ümumi inkişafı, məskunlaşmanın sürətlənməsi əsas məşğuliyyət 

növü olan kənd təsərrüfatı ilə yanaşı, gələcəkdə turizmin, xüsusən 

kənd turizminin də mühüm gəlir mənbəyi olacağını indidən deyir. 

Yerli camaatla yanaşı, digər yerlərdən gələn insanlara da məxsus 

villatipli istirahət məkanlarının sayı çoxaldıqca Küküdə yay 

istirahətini keçirmək istəyənlərin də tələbi artacaq. Belə səfalı 

yerdə, sərin sulu, təmiz havalı kənddə bal-qaymaqdan, dərman 

bitkilərindən hazırlanan unikal reseptli yeməklərdən dadan 

qonaqların buradan getmək istəmədiklərinin dəfələrlə şahidi 

olmuşuq. 

Kükülülər çox əməksevərdirlər. Həqiqətən, burada 

yaşayan insanlar üçün heç bir işin ağı-qarası yoxdur. İndi torpağın 

kəndliyə verildiyi bir dövrdə burada ruzisini torpağa bağlamış hər 

bir ailə təsərrüfatı üçün onlarla sayda iri və xırdabuynuzlu mal-

qara, yaxud 40-50 arı ailəsi sahibi olmaq, tonlarla meyvə 

yetişdirmək heç də irihəcmli iş sayılmır. İş-gücü şəhərdə olsa da, 

xüsusən bu yay günlərində həftəsonunu ata yurdunda keçirib, 

təsərrüfat işlərinə kömək edib, səliqə-sahman, abadlıq işləri ilə 

məşğul olan kükülü ziyalılar da onların yolunu həmişə gözləyən 

doğma torpağın sevgisini doyunca yaşayırlar. İndi Küküdə hamı 

həyatının ən gözəl günlərini yaşadığına inanır. Bu isə yaxın və 

uzaq tarixboyu bu kənddən, onun sərvətlərindən möhkəm yapışıb 

ürəyi yurd sevgisi ilə döyünən insanlara Uca Allahın bəxş etdiyi 

ən böyük xoşbəxtlikdir… 

 Beləcə, böyük şair Məmməd Arazın vəsfindən doymadığı 

Şahbuz bütün təbii gözəllikləri ilə kəndimizin timsalında yenidən 

kiçik bir yazının və bir bənd şeirin də mövzusu oldu:  

Ağbulağın çəmənləri xal-xalı, 

Batabatın dolayları yaz yalı. 

Qanlıgölün bulaqları buz balı, 

Qucağında loğmanıdı Şahbuzun. 

“Şərq qapısı”,  30  iyun  2018-ci 

ilhttp://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/16043-shahbuzun-

dzaennaet-zhushaesi-kuku  

http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/16043-shahbuzun-dzaennaet-zhushaesi-kuku
http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/16043-shahbuzun-dzaennaet-zhushaesi-kuku
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Kənd turizmi mənalı istirahətin ən sərfəli növüdür 
   İsti yay günlərində kənddə istirahət edib, mənalı asudə 

vaxt keçirmək çoxlarının arzusudur. İndi dincəlmək üçün çoxlu 

pul xərcləyib uzaq səyahətlərə çıxanlarla bərabər, yaşadığı 

şəhərdən cəmisi bir-iki saatlıq məsafədə yaşıllıq içərisindəki 

kəndləri seçənlər də vardır. Bu mənada, inkişaf etmiş ölkələrdə 

populyarlıq qazanan kənd turizmi növünə ölkəmizdə, o cümlədən 

Naxçıvanda maraq artmaqdadır. Zəngin təbii turizm 

ehtiyatlarımız və yenilənmiş sosial infrastruktur buna şərait 

yaradan əsas amillərdəndir.  

  Şübhəsiz, bu qızmar yay günlərində ucqar dağ kəndlərinin 

sərin havası şəhər sakinləri üçün əsl turizm motividir. Doğrudan 

da, şəhərdə kondisionerlərin gecə-gündüz işlədiyi belə havalarda 

muxtar respublikamızın dağ kəndlərində əsl təbii sərinlik vardır. 

Bu kəndlərin buz kimi soyuq sularından içən, günboyu yamyaşıl 

bağ-bağçaların kölgəliklərində dincəlib gözəl vaxt keçirən bir 

daha buralara can atır. Həm də tək deyil, ailəliklə, dost-tanışlarla 

birgə.  

 Hazırda muxtar respublikamızda kənd turizminin inkişafı 

diqqət mərkəzindədir. Belə 

ki, bu turizm növünün 

kəndin ehtiyatlarından isti-

fadədə, əhali məşğul-

luğunun təmin olunmasında 

mühüm əhəmiyyəti vardır. 

Aparılan maarifləndirmə 

işləri bu sahədə öz bəh-

rəsini verməyə başlayıb. 

Artıq çox sayda şəhər 

sakini kənd evlərini kirayə 

etməklə öz istirahətini 

burada keçirir. 

  Kənd turizmi, adın-

dan da göründüyü kimi, yaşıl təbiəti, burada yaşayan insanların 

həyat tərzi, məişəti və məşğuliyyəti şəhərdən xeyli dərəcədə 

fərqlənən kənd ərazilərində təşkil olunan fəal istirahət növüdür. 
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Bu həm də ekoturizmin bir yarımnövüdür. Kənd turizmi zamanı 

çox sayda pullu xidmətlər təklif oluna bilir: yerləşdirmə, qida, 

gəzinti, əyləncə, bələdçilik, ticarət, nəqliyyat və digər belə 

xidmətlər yerli əhali üçün yaxşı gəlir mənbəyidir.  

  Kənd turizmi, həm də iqtisadi cəhətdən çox sərfəlidir. 

Burada xərclər aşağı, gözlənilən gəlirlər isə nisbətən çoxdur. Bu 

turizm növünün təşkili zamanı digərləri ilə müqayisədə qarşıya 

çıxan başqa çətinliklər də yoxdur. Məsələn, bu turizm növündə 

turistlər üçün viza, yaxud rezervasiya, yerli əhali üçün isə xarici 

dil bilmə və yaxud təhlükəsizlik problemləri hiss olunmur. 

Bunlardan əlavə, öz evinin, yaxud həyətinin müəyyən bir 

hissəsini kirayə verən və turistlərə qida servisləri göstərən kəndli 

həm də yaxşı gəlir əldə edir. Bu gün kəndlərimizdə sürətlə 

yenilənən infrastruktur şəraiti, əhali gəlirlərinin artması ilə onların 

mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşması da burada özünü göstərən 

faktorlardandır. Şübhəsiz, şəhərli turistlər üçün kəndin ekzotikası, 

burada onlar üçün qeyri-adi olan cazibədar kənd mənzərələri, 

maraqlı adət-ənənələr, ekoloji təmiz və unikal menyu ilə 

hazırlanan mətbəx nümunələri əsas motiv olsa da, müasir 

standartlara uyğun yerləşmə şəraiti də vacib şərtlərdən sayılır. 

Şəhərlə kəndin həyat səviyyəsi arasındakı fərqin aradan 

qaldırılması istiqamətində dövlətimizin həyata keçirdiyi tədbirlər 

kənd evlərində şəhər komfortunun təşkili üçün müsbət zəmin 

yaradıb.  

 Kənd turizmi mövsümi turizmdir və onun təşkil olunması 

üçün çox ciddi tanıtım və ya reklam işləri tələb olunmur. İndi 

kəndlərimizdə yaradılmış şərait özü ən güclü reklamdır. Yaxşı 

reklam üçün yalnız şəraiti olan kənd evləri haqqında məlumatların 

internetdə yerləşdirilməsi və bunlarla əlaqədar müəyyən bir əlaqə 

nömrəsinin olması kifayətdir. Kəndlərimizin milli 

qonaqpərvərliyini də bəri başdan tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Sadə 

kənd mühiti, kəndin primitiv, ancaq təmiz və gözəl həyat tərzi, 

şəhərin səs-küyündən tamamən fərqli olan səssizlik, buz bulaqlar, 

ilboyu aşıb-daşan meyvə, bir-birindən maraqlı müxtəlif təsərrüfat 

işləri və sair kəndlərin əsas cazibə elementlərindəndir. 
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  Kəndlərimizin sosial həyatı da zəngin və mənalıdır. Buna 

görə də kəndlilərin turistlərə göstərə biləcəyi yataq, yemək və sair 

kimi zəruri xidmətlərdən başqa onlara digər peşəkar xidmətlərin də 

göstərilməsi maraqla qarşılanar. Kəndin səhər saat 5-dən başlayıb, 

axşam qaranlıq düşənə qədər davam edən qaynar həyatı ilə iç-içə 

yaşayan turistlər uzun müddət bunun təəssüratlarını unutmurlar. Hələ 

axşama yaxın kəndlərdəki qaynar həyat şəhərli balacalar üçün əsl 

nağıllardakı kimidir. Xüsusən kəndə istirahətə gəlmiş uşaqların 

buradakı həmyaşıdları ilə yeni tanışlıqları onlar üçün 

göydəndüşmədir. Bu baxımdan ilin əksər dövrlərində gününü 

kompüter və telefonla keçirən məktəblilərin heç olmasa, bir ay belə 

təbiətin qoynunda, yorucu cihazlardan uzaq olması üçün məhz 

kəndin təbiətlə həmahəng zəngin sosial həyatını buradakı uşaqlarla 

birgə yaşaması və yeni dostlar qazanması vacibdir. Eləcə də yaşlı 

insanların kəndə xas zəngin rekreasiya qazanması üçün kənd 

turizminin əvəzi yoxdur, – desək, yanılmarıq.  

  Muxtar respublikamızda kənd turizminin inkişaf 

perspektivləri yüksəkdir. Ötən illərdən başlayaraq Ordubad, 

Şahbuz və digər rayonlarda bu faydalı turizm növünün inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə maarifləndirici tədbirlər də keçirilib. 

Naxçıvan Turizm-İnformasiya Mərkəzinin saytında muxtar 

respublikanın dağ kəndlərində turistlərin qala biləcəyi evlər 

haqqında məlumatlar yerləşdirilib. Bu məlumatlarla tanış olan 

turistlər asanlıqla ev kirayə edib, Naxçıvanın gözəl səfalı 

kəndlərində istirahət edə bilərlər. 

“Şərq qapısı”,  12  iyul  2018-ci  il 

http://85.132.16.133/index.php/humanitar/turizm/16145-kaend-turizmi-

maenal-istirahaetin-aen-saerfaeli-noevudur.html  

Naxçıvan-Qarabağlar turizm marĢrutu 
 Naxçıvana səyahət edən hər bir turist qrupu üçün zəngin 

tur proqramları hazırlamağa imkan verən turizm ehtiyatlarımız və 

mükəmməl infrastruktur Naxçıvan şəhərindən başlayaraq Şərur, 

Kəngərli, Şahbuz, Culfa və Ordubad istiqamətlərində bir-birindən 

maraqlı və təkrarolunmaz turizm marşrutlarının təşkili üçün 

əlverişli şərait yaradır. Artıq böyük populyarlıqla yerli və əcnəbi 

turistlər tərəfindən istifadə olunan Naxçıvan-Batabat, Naxçıvan-

http://85.132.16.133/index.php/humanitar/turizm/16145-kaend-turizmi-maenal-istirahaetin-aen-saerfaeli-noevudur.html
http://85.132.16.133/index.php/humanitar/turizm/16145-kaend-turizmi-maenal-istirahaetin-aen-saerfaeli-noevudur.html
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Əshabi-Kəhf, Naxçıvan-Ordubad, Naxçıvan-Əlincə və digərləri 

kimi Naxçıvan-Qarabağlar turizm marşrutu da özünün 

cəlbediciliyi ilə diqqəti çəkir.  
 Naxçıvan-Qarabağlar turizm marşrutu yerləşdiyi bölgənin 

coğrafi mövqeyi, təbii-iqlim xüsusiyyətləri və sahib olduğu 

resurslara görə ilboyu istifadə oluna bilən marşrutlardandır. Turistlər 

həmin marşrutla Naxçıvan şəhərindən başlayaraq istər Qıvraq 

qəsəbəsi, Yurdçu, Qarabağlar, istərsə də Təzəkənd və Çalxanqala 

kəndlərindən keçməklə dairəvi istiqamətdə Naxçıvandan 

Qarabağlara və geriyə hərəkət edə bilərlər. Marşrut üzrə səyahət 

müddəti ondan istifadə edən turistlərin sayına və səfər motivinə görə 

bir neçə saatdan gün ərzinədək davam edə bilər. Hazırda turistlərin 

Naxçıvan şəhərindən Qarabağlar kəndinə qədər, təqribən, 40 

kilometr olan yolu bir saat müddətində rahat avtomobillər və ya 

mikroavtobuslarla getmək imkanları vardır. Yol şəraiti, 

ümumiyyətlə, Naxçıvanın 

bütün ərazisinə xas olan 

yüksək komfortluğu, təh-

lükəsizliyi ilə fərqlən-

məkdədir ki, bu da müasir 

turistləri maraq-landıran 

ən mühüm amil-lərdən 

biridir. Bundan əlavə, 

marşrut üzrə hərəkət edən 

turistlər yolboyu kənd-

lərdəki müasir ticarət-iaşə 

ob-yektləri və 4G mobil 

internet xidmətlərindən də 

istifadə imkanlarına 

malikdirlər. Bölgədəki 

yaşayış məntəqələrinə xas olan müasirlik, əhalinin yüksələn həyat 

səviyyəsinə şərait yaradan sosial-mədəni infrastruktur şəraiti də 

marşrut boyunca turistlərin gözündən qaçmayacaq 

məziyyətlərdəndir.  

 Naxçıvan-Qarabağlar turizm marşrutu muxtar 

respublikamızın nisbətən yeni, ancaq böyük potensial vəd edən 

destinasiyalarındandır. Marşrut, əsasən, tarix, mədəniyyət, 

müasirlik və nostalgiya duyğularını bir arada yaşamaq istəyən 
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turistlər üçün çox cazibədardır. Bu marşrut üzərində qədim 

Azərbaycan memarlıq məktəbinin görkəmli nümunəsi olan 

Qarabağlar Türbə Kompleksini görmək, şübhəsiz, Naxçıvana 

gəlmiş turistlərin əsas maraqlarından biridir. XII-XIV əsrlərə aid 

olan bu türbə kompleksi əsrlərboyu Şərq ölkələrinə səfərə çıxan 

səyyahların görüb bu torpaqların əzəməti ilə yaxından tanış olmaq 

istədiyi möhtəşəm abidələrdəndir. 

Muxtar respublikamız qədim abidələr diyarıdır. Naxçıvan 

şəhərindən başlayaraq Qarabağlar istiqamətində hərəkət edən 

turistlərə belə abidələr haqqında məlumat verilərkən onların 

Azərbaycanın dövlətçilik tarixi ilə birbaşa bağlılığının diqqətə 

çatdırılması mühüm amillərdəndir. Turistlər Naxçıvan ərazisində 

mövcud olan abidələrlə tanış olduqda, buradakı şəhər 

mədəniyyətinin izləri ilə yaxından maraqlanır, qədim dövrlərdə 

mövcud olmuş Azərbaycan dövlətlərinin iqtisadi və hərbi gücü, 

buradakı mədəniyyətin inkişafı barədə təsəvvürlər əldə edirlər. Bu 

mənada, Qarabağlar Türbə Kompleksi də inşa edildiyi dövrdə 

mövcud olmuş Azərbaycan dövlətlərinin günümüzə qədər yaşayıb 

gəlmiş bir pasportu kimi təqdim olunmalıdır. Qarabağlar Türbə 

Kompleksinin bərpası da bu kimliyin yaşadılmasına və onun 

gələcək nəsillərə çatdırılmasına xidmət edir. 

 Qarabağlara gəlmiş turistlərə kənd haqqında məlumatlar 

verilərkən, şübhəsiz, bu qədim yurda xas olan şəhər mədəniyyəti 

də onların diqqətini cəlb edəcəkdir. Belə ki, XVII əsrdə yaşamış 

türk səyyahı Övliya Çələbinin ―Səyahətnamə‖ əsərində qeyd 

olunduğu kimi Qarabağların o dövrdə 50 min nəfər əhalisi, 10 

min evi, 70 məscidi, 40 minarə və karvansarası, hamamı, bazarı 

olan, orta əsrlərə xas tipik bir şəhər həyatı olub. Yəni turistlər, 

əslində, buranın bir kənd deyil, bir zamanlar şəhər olduğunu 

öyrənəcəklər. Turistlər Qarabağlar Türbə Kompleksində 

sərgilənən və kəndin o dövrlərdə qədim Roma və Bizans 

imperiyaları ilə iqtisadi-mədəni əlaqələrini sübut edən tapıntıları 

görüb, onun bu coğrafi-tarixi əhəmiyyətini, orta əsrlərdə Təbriz, 

Səmərqənd, Bağdad kimi elm, mədəniyyət, təhsil mərkəzləri ilə 

əlaqələrinin olmasını öyrəndikdə isə təəccüblərini gizlədə 

bilməyəcəkdir. 
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Tarixə marağı olan turistlər, həmçinin qədim Qarabağların 

ərazisinin o dövrlərdə Damlama, Dübək, Qalacıq kimi tarixi yerlərdə 

olduğunu və indiki Şərur rayonunun Tənənəm kəndinə qədər 

yayıldığını da bu marşrut üzrə səyahət etdikləri zaman öyrənə 

bilərlər. Turistlər onu da biləcəklər ki, tipik inkişaf etmiş orta əsr 

Azərbaycan şəhərlərində olduğu kimi, Qarabağlar mədrəsələrində də 

o zamanlar uşaqlara riyaziyyat, nücum elmləri öyrədilib, burada 

mürəkkəb riyazi hesablamalara və astronomik bilgilərə əsaslanan 

memarlıq nümunələri yaradılıb. Kəndin müasirliyə qovuşmuş yeni 

növrağını görən turistlər onun tarixini yaşadan Süleymanlı, Bəydilli, 

Ağahəsənli, Cığallı, Əlmədədli, Turabxanlı, Hacı Baxşəlilər məhəllə 

adlarını da öyrəndikdə burada torpağına bağlı insanların həyat tərzi 

ilə də tanış ola bilərlər. 

Hazırda geniş əraziyə, 1200-dən artıq evə malik, 7 mindən 

artıq sakinin yaşadığı Qarabağlar kəndi haqqında belə ümumi 

təsəvvür əldə edən turistlər marşrutun final nöqtəsi olan Qarabağlar 

Türbə Kompleksi ilə yaxından tanış olduqda deyilənlərin heç də bir 

təsadüf olmadığının fərqinə varacaqlar. Elmi və tarixi əsaslarla bərpa 

edilmiş türk-islam mədəniyyətinin nadir nümunələrindən olan 

Qarabağlar Türbə Kompleksi Əcəmi Naxçıvani memarlıq 

məktəbinin davamı, görkəmli memar Əhməd Naxçıvani yaradıcı-

lığının nümunəsi kimi dövlətçilik irsimiz və mədəni sərvətimiz kimi 

turistlərə təqdim olunduğu zaman, əslində, onların gözü qarşısında 

müasir Naxçıvanda əsaslı təmir və bərpa edilmiş digər tarix və 

mədəniyyət abidələri haqqında da virtual təsəvvür yaranacaq.  

Beləliklə, Elxani hökmdarı Hülakü xanın xanımı Qudi 

xatının əmri ilə inşa edilmiş Qarabağlar Türbə Kompleksi ilə 

yaxından tanışlıq orta əsr Azərbaycan dövlətlərinin iqtisadi gücü, 

mədəni həyatı, burada qadına, onun nüfuzuna verilən hörmət 

haqqında əcnəbi turistlərə, xüsusən avropalı və amerikalı turistlərə 

müfəssəl məlumat verə bilmək üçün qiymətli xəzinədir. Bu xəzinə 

kompleksə aid olan türbə və minarələrlə yanaşı, xanəgahda 

sərgilənən qiymətli ekspozisiya materialları ilə də zənginləşdirilib. 

İnanırıq ki, bu tarixi abidəni müasir turizmin imkanlarından 

yararlanmaqla əcnəbilərə daha yaxından tanıda biləcəyik.  

  Naxçıvan-Qarabağlar turizm marşrutu hazırda özünü 

təkmilləşdirmə mərhələsindədir. Şübhəsiz, ixtisaslı kadrların 

gücündən və müasir texnoloji imkanlardan istifadə etməklə bu 
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marşrutu daha da səmərəli təşkil etmək mümkündür. Bu imkanlar 

Qarabağların timsalında doğma Naxçıvanımızın hər qarışını - 

onun daşını, torpağını, bulaqlarını, otlarını, çiçəklərini, canlılarını 

daha yaxşı tanımaq və tanıtmaq üçün əlverişli fürsətlər yaradır. 

Gəlin bu fürsətləri qaçırmayaq! 

 “Şərq qapısı”,   14  iyul  2018-ci  il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/16184-nakhch-van-

garabaghlar-turizm-marshrutu.html  

Naxçıvana səyahət etmənin yeddi səbəbi 

   Müasir insanın əsas tələbatlarından biri olan turizm 

səyahətləri hər il dünya üzrə 1 milyard 200 milyondan artıq turistin 

səfər motivini yaradır. Bu motivlər turizm ehtiyatları, rekreasiya 

üçün yaradılmış infrastruktur və milli qonaqpərvərlik üzrə dəyişilsə 

də, elə zəruri şərtlər vardır ki, bunlar, əslində, yeni dünyanın yeddi 

möcüzəsindən biri hesab edilən turizm səyahətlərinə yollanmağın 

əsas səbəblərindəndir. Hər il 450 minə yaxın turistin səfər etdiyi 

qədim və müasir Naxçıvan da turistlər üçün belə cazibədar 

xüsusiyyətlər ilə zəngindir. Praktika göstərir ki, çox zaman səfərə 

hazırlaşan turistlərə onları səyahətə cəlb edə biləcək belə səbəblər 

barədə əvvəlcədən məlumat verməkdə çox fayda var. Bəs bu səbəblər 

hansılardır?  

  Təhlükəsizlik hər bir 

səyahət zamanı ən vacib 

məsələdir. Şübhəsiz, yol 

çantasını götürüb 

bilinməyənlərə doğru səfərə 

çıxan hər bir adamın evinə sağ-

salamat qayıtması onu 

gözləyənlərin ən böyük 

arzusudur. Düzdür, turistlər 

səyahət müddəti boyunca 

onlara yad ölkədə rast gələ 

biləcək hər cür riskli hallardan 

sığortalansalar da, yaxşısı 

budur ki, belə hallar heç baş 

verməsin. Turistin əşyasını, 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/16184-nakhch-van-garabaghlar-turizm-marshrutu.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/16184-nakhch-van-garabaghlar-turizm-marshrutu.html
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pulunu, yaxud sənədlərini itirməsi, hansısa bir qəza halında çıxılmaz 

vəziyyətə düşməsi və ya sadəcə, hansısa bədniyyətli insanların 

xoşagəlməz hərəkətləri ilə rastlaşması dünya ölkələrinə səyahətlər 

zamanı tez-tez rast gəlinən hallardandır ki, bunlarla bağlı dünyanın 

aparıcı xəbər portallarında bu barədə çoxsaylı məlumatlara rast 

gəlmək olar. Amma bütün bunları eşidəndə düşünürsən ki, nəyə görə 

Naxçıvana səyahət edən turistlər, xüsusən əcnəbilər özlərini 

evlərindəki kimi hiss edirlər? Kifayət qədər həssas geostrateji 

mövqedə yerləşən Naxçıvanda həm yerli əhalinin, həm də turistlərin 

təhlükəsiz şəraitlə təmin olunması etibarlılıq baxımından, əslində, 

hər kəs üçün vacib amildir.  

 Gözəl hava şəraiti, xüsusən səyahət zamanı hər kəs üçün 

arzuolunandır. Əgər fikir versək, səyahətə yollanan, yaxud 

səyahətdən qayıdan hər kəs gedəcəyi yerin iqlimi və hava şəraiti 

ilə çox maraqlanır. Şübhəsiz, hər bir insan illər boyu yaşadığı təbii 

mühitə uyğunlaşdığından onun üçün uzaq yerlərdəki qeyri-adi 

hava şəraiti həmişə sürpriz ola bilər. Ona görə də ilin hansı 

fəslində olursa-olsun, Naxçıvana səyahətə gələn hər bir turist 

üçün bu torpağın, necə deyərlər, büllur kimi saf havasını 

udmaqdan gözəl rekreasiya yoxdur. Çox səyahət edənlər yaxşı 

bilirlər ki, bol oksigenli, quru və təmiz hava həmişə insanın 

yorğunluğunu çıxaran, iştahasını açan əsas təbii amillərdəndir. 

Belə hava isə Naxçıvanda ilboyu vardır. 

  Yol mədəniyyət, həm də uzaq səyahətin başlandığı yerdir. 

Xüsusən yaddaqalan səyahət üçün rahat və təhlükəsiz yollar 

turistlərin maraq dairəsindədir. Dünyada elə yerlər vardır ki, 

buradakı turlar məhz yolları görmək üçün dizayn olunur. Tarixən 

qədim İpək Yolu üzərində mühüm ticarət karvanlarının keçid yolu 

olmuş Naxçıvan öz müasir yolları ilə hətta ən inkişaf etmiş ölkə-

lərdən gələn turistlərin də, sözün əsl mənasında, ürəyincədir. Yol-

nəqliyyat hadisələrinin yox səviyyəsində, turistlərə xidmət edən 

sürücülərin öz işində dəqiq və vicdanlı olması Naxçıvana gələn 

turistləri həmişə qane edib. 
 Qida servisləri hər bir səyahət zamanı turistlərin istifadə 

etdiyi üç əsas xidmətdən biridir. Səyahət etdiyi regiona xas olan 

keyfiyyətli və ləziz yeməklər isə hər bir turistin yaddaşında 

həmişəlik qalır. Bu mənada, Naxçıvan mətbəxi dünyanın istənilən 
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yerindən gəlmiş turistlərin həmişə diqqətini cəlb edir. Dəfələrlə 

Naxçıvandakı restoranlarda nahar və ya şam edən turistlərin 

avropasayağı olaraq süfrəyə təklif olunan salat çeşidlərinin hər 

birindən əvvəlcə azacıq dadmaq istədiklərinin, sonra isə böyük 

ləzzətlə hamısını yediklərinin şahidi olmuşuq. Şübhəsiz, Naxçıvan 

torpağının, suyunun və zəhmətkeş kəndlisinin əməyinin bəhrəsi olan 

ekoloji təmiz yerli ərzaq məhsullarımız peşəkar qonaqpərvərliklə 

turistlərə təqdim olunduqda, onlar da bu diyara ikinci dəfə sırf 

qastronomik turizm üçün də gəlmək istədiklərini düşünürlər. 

Naxçıvan təbiəti çox əsrarəngizdir. Burada milyon illər 

əvvəl dəniz dibində yaşamış canlıların izlərindən tutmuş müasir 

təbabətdə geniş istifadə olunan dərman bitkilərinə, səhratipli 

iqlimə malik düzənliklərdən tutmuş dörd fəslin bir arada 

yaşandığı dağ çəmənliklərinədək hər cür təbiət gözəllikləri 

tapmaq mümkündür. On milyonlarla ton duz ehtiyatlarının 

mövcud olduğu, şoranlaşmış torpaqda bakteriyalar daxil olmaqla, 

heç bir canlının yaşaması mümkün olmadığı Duzdağdan cəmi 15-

20 kilometr məsafədə, məsələn, Qarabağlar Asnısında qaynayan 

həyatı gördükdə Uca Yaradanın qüdrətinə bir daha şahidlik edir 

insan. Yazın şişək çağında, Ağbulağın dolaylarından enərkən 

açılan təbiət mənzərəsi hər gün yüzlərlə, minlərlə turistin saatlarla 

tamaşasına dayanmağına bəs edər. Saat demişkən, Nəhəcir 

bulağının fontanına baxmağa gələn turistlər də bu bulağın 

aktivliyinə görə saatlarının düz işləyib, işləmədiyinə inanırlar. 

Necə deyərlər, tam təbii İsveçrə dəqiqliyi.  

 Tarixi zənginlik Naxçıvanın əsl sərvətidir. Şübhəsiz, hər 

turist tarixi əsərlərə meyilli deyildir. Hətta elə yaşlı turistlərlə 

rastlaşmaq olar ki, onların heç tam orta təhsili də yoxdur. Belə 

turistlər ən çox təbiətlə ünsiyyətdə olmaq, yaxud əyləncə xatirinə 

səyahət edib, yaxşı pul xərcləyirlər. Amma səyahət edənlərin 

əksəriyyəti, xüsusən elit seqmentə aid turistlərin gözündən tarixi 

dəyər kəsb edən, kiçicik də olsa, heç bir əsər yayınmır. Bəzən elə 

məqamlara rast gəlinir ki, turistlər bizim üçün ilk baxışda adi 

görünən bir eksponat qarşısında öz təəccübünü gizlətmir. 

Məsələn, Naxçıvanın simvollarından biri olan Əlincəqalaya 

səyahət zamanı buradakı ―Əlincəqala‖ Tarix-Mədəniyyət 

Muzeyində sərgilənən və VI əsrə aid olduğu hesab edilən gümüş 
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pula baxan turistlər Naxçıvanın hələ min illər öncədən sahib 

olduğu iqtisadi və mədəni inkişaf səviyyəsi haqqında təsəvvür 

əldə edə bilirlər. Naxçıvan abidələri, qalaları, burada yaşamış 

dünya şöhrətli insanların fəaliyyəti, Naxçıvanın İslam 

mədəniyyətinə verdiyi töhfələr tarix həvəskarları olan turistlər 

üçün çox qiymətli cazibə elementləridir. 

 Və mədəniyyət elə bir gücə malik olan sərvətdir ki, onun 

vasitəsilə bütün dünyanı idarə etmək mümkündür. Naxçıvanda 

mövcud olan sosial-mədəni inkişaf, insanların tolerantlığı və milli 

qonaqpərvərlik kimi turizm baxımından çox vacib olan elementlər 

buraya səyahət edən yerli və əcnəbi turistlər tərəfindən çox 

bəyənilən, haqqında müsbət fikirlər deyilən mədəni 

keyfiyyətlərdəndir. Mədəniyyət bir xalqın min illər boyu yaşadıb, 

inkişaf etdirdiyi, tarixi təkamül nəticəsində formalaşan ən mühüm 

göstəricisidir. Onun vasitəsilə cəmiyyətin istənilən sahəsinə 

qiymət verib, eyni zamanda arzu edilən nəticələrə çatmaq 

mümkündür. Bu mənada, Naxçıvan Azərbaycan xalqının qədim 

tarixinin yaşandığı, bugünkü inkişafının əks olunduğu mühüm 

turizm destinasiyalarından biridir. Qayda-qanunlara hamılıqla 

dəqiq əməl olunduğu, insan amilinə ən yüksək diqqət göstərildiyi, 

hər kəsin əməyinə dəyər verildiyi bir məkanda turistlərin də 

özlərini yad planetdə deyil, öz evlərindəki kimi hiss etməsi onları 

Naxçıvana səyahət etməyə cəzb edən səbəblərdəndir.  

 Naxçıvana səfər edən hər turist burada özü üçün yeni bir 

dünya kəşf edir. Bu dünyanın gözəllikləri isə yeddidən 

yetmişədək hər bir səyahətçi üçün paylaşıla biləcək qədər 

zəngindir. Bu, Naxçıvanın turizm cazibəsidir. 

“Şərq qapısı”,  25  avqust  2018- ci  

ilhttp://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/16479-nakhdzh-

vana-saeyahaet-etmaenin-yeddi-saebaebi.html  

Məktəb yolu 
(esse) 

  Üç ay boyunca Günəşin hamıdan erkən oyandığı, dəcəl 

uşaqların bir-birindən şən və əyləncəli keçirdiyi günlər – yay tətili, 

nəhayət ki, bitdi. Təzə-təzə öz qızıl libasına ürpələnən ağacların 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/16479-nakhdzh-vana-saeyahaet-etmaenin-yeddi-saebaebi.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/16479-nakhdzh-vana-saeyahaet-etmaenin-yeddi-saebaebi.html
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qızmar istidən sonra sanki rahat nəfəs aldığı geniş xiyabandan 

uşaqlardan kiminin əl-ələ, kiminin də qaçdı-qovdu oynaya-oynaya, 

dəstə-dəstə tələsərək keçdiyi yol bu gün çox qələbəlik idi. 

Balacalarla birgə böyüklərin də hər gün keçib getdiyi bu yolun 

çoxlarının yaddaşında bir hekayəsi var. Kimdən soruşsan, ürəyində 

hələ uşaqkən, ata-anasının, əmi-dayısının əlindən tutub təmtəraqla ilk 

dəfə bu məktəbə gətirdiyi həmin gündən mütləq bir xatirə 

canlanacaq. O gündən illər keçdi və bir də baxdıq ki, bir vaxtlar, 

bəlkə də, özü ağırlığındakı çantasını təzəcə ütülənmiş ağ köynəyinin 

üstündən çiyninə salıb, kimi könülsüz, kimi də həmişəkindən daha 

şən məktəbə tələsən uşaqlarmışıq sən demə. ―Kaş ki o günlər bir də 

olsaydı, biz də bu uşaqlar kimi qayğısız, şən məktəbə yollansaydıq‖, 

– deyənlər çoxdur bu gün. Bu yoldan kimlər keçmədi ki? Məktəbdə 

ilk zəng gününün izdihamına, səs-küyünə alışa bilməyib 

valideynlərinin ardınca ağlayanlar da, elə birinci gündən hamı ilə dil 

tapıb gələcək sinif yoldaşları ilə dostlaşanlar da. İlk dərs günü 

bilməyərəkdən müəlliməsini anasının adı ilə çağıranlar da, birinci 

tənəffüsdən sonra öz siniflərini qonşu birincilərlə çaş-baş salanlar da 

buradan keçiblər.   

...Amma həmin günün sonunda əvvəlki görkəmi olmasa 

da, hamı yenə bu yoldan keçib həmin məktəbdən evə qayıtmışdı. 

 Beləcə, bu məktəb yolu şəhərimizin qaynar axınında özünə 

yolyoldaşı tapıb gələcəyini, bəlkə də, bütün taleyini bu yola 

bağlamış yüzlərlə, minlərlə insanın həyat yoluna işıq tutdu. Bu 

insanlar yazın ilıq nəfəsində də, qışın soyuq sazağında da eyni 

sevgiylə hər gün bu yolu seçdilər. Uğurları ilə müəllimlərinin 

sevimlisi də oldular, dəcəllikləri, tənbəllikləri ilə danlaq daşı da. 

Amma yetkinləşib, kamil insan kimi müstəqil həyata atılanda 

onların hamısı hər bir övladına qucağını açan müstəqil 
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Azərbaycan dövlətində özlərinə yer tapdılar. Onlardan kimisi 

yenidən bu dəfə müəllim kimi bu yola qayıtdı, kimisi daşı daş 

üstə qoyub yeni məktəb tikdi, kimisi də öz yolunu mübarizlərin 

səfinə qatıb Vətəninin keşiyində dayandı. Zaman ötdükcə yollar 

da şaxələndi, hər kəs taleyinə yazılmış öz yolunda qismətini aradı. 

Ancaq hara düşsək də, kimə tuş gəlsək də, ana südü, ata nəsihəti 

qədər ürəyimizə təpər, zəkamıza işıq tutan bir yol həmişə bizimlə 

oldu. Bu, bizim işıqlı, müqəddəs məktəb yolumuzdur.  

“Şərq qapısı”,  15  sentyabr  2018-ci  il 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/16669-maektaeb-

yolu.html  

Payız möhləti 
  Fəsillərin hamısı gözəldir... Amma nahaq yerə qızılı 

payız da deməyiblər. Ömrümüzə yazılmış günləri bir, iki, üç 

saydıq və bir də baxdıq ki, Salvartının ətəklərindən əsən xəfif 

mehin vaxtilə şirə çəkdiyi 

torpağa bir-bir səpələdiyi 

xəzəl nazlı gözəlin gur 

sarı saçları kimi hər tərəfi 

bürüdü. Gəl, bu payızdı, – 

deyib keçmə! Sən üst-üstə 

dəstələnib yaxınlaşan 

qışın ağ örpəyinə yataq 

kimi yayılacaq o kövrək 

yarpaqların bir pıçıltıdan 

diksinib xışıltı ilə bir-

birini qovalamasına bax! 

Yazda kükrəyib, yayda 

qaynayıb coşan təbiətin nəhayət, yorularaq bir nağılın sehrində 

asta-asta mürgüləyib mışıldamasıdır sanki bu xışıltı... İlıq payız 

Günəşi parlasa da, orda, o qızılı rəngli yarpaqların altında kimsə 

öz yuvasına sığınıb, qışın yaxınlaşan addım səsindən üşüyürmüş 

kimi növbəti yaza qədər həzin mürgüyə dalacaq.  

  Bax bu, əsl payızdı... Bütün ömrü boyu çalışaraq, 

zəhmətlə bar-bəhər yetirmiş, qırışıq əllərində həmin illərin qabar 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/16669-maektaeb-yolu.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/16669-maektaeb-yolu.html
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izləri hələ də qalmış səksən yaşlı babanın səbri qədər qızıldır bu 

payız... Ömrün axar-baxarlı yaz günləri arxada qalsa da, indi 

sirdaşı olmuş uzun payız gecələrində təbiət aradabir səksənib, 

həzin səsiynən, bax o dağlara, qışı gətirirəm, – deyir bu dəfə. 

Günəşli keçən qısa günlərdə tələsə-qova qış tədarükü görənlər 

tələssə də, o tələsmir, çünki ağaclardan qopmamış hələ neçə 

yarpaq var. Bir soyuq qış küləyi sonuncu yarpağı qoparana qədər 

gözləyib, daha bir gün möhlət istəyəcək. Bircə gün! Bu da ömrün 

qızıl payızıdır. Təki qəfil şaxta düşməsin!  

 “Şərq qapısı”,  17  noyabr  2018-ci  il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/17246-pay-z-

moehlaeti.html  

Bir qalanın sirri 
  Cəmiyyətin tarixi inkişafı boyunca mövcud olmuş 

sivilizasiyalar arasındakı dialoq dərinləşdikcə keçmişlə bu günü bir-

birinə bağlayan bəşəri nailiyyətlərin daha dərindən tədqiq və təbliğ 

olunması insanları yüksək mənəvi dəyərlərə çağıran İslam 

mədəniyyəti gerçəkliklərinə daha sıx bağlanmaq zərurəti yaradır. Bir 

tərəfdə yüksək texnoloji imkanlar hesabına bütün dünyaya hökm 

etmək istəyən qlobal güclərin amansız mübarizəsi, digər bir tərəfdə 

isə bu cəmiyyətlərdə sürətlə aşınmaya doğru gedən mənəvi dəyərlər, 

qütbləşmə və ədalətsizlik mənzərəsi qarşısında məhz islami dəyərlər 

min illər boyu qazanılan mənəvi sərvətlərin qorunaraq gələcək 

nəsillərə çatdırılmasının ən yaxşı yolu kimi bütün dünyanın diqqət 

mərkəzindədir.  

  2018-ci il üçün İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı olan 

Naxçıvan əsrlərboyu bu 

dəyərləri özündə hifz edib 

saxlamış alınmaz bir qala 

kimi yüz illərin arxasından 

bizə və gələcək nəsillərə çox 

böyük miras qoymaqdadır. 

Həmin mirasa sahib çıxıb, 

onu yaşadıb ümumbəşəri 

sərvətə çevir-məyin yolu isə 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/17246-pay-z-moehlaeti.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/17246-pay-z-moehlaeti.html
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bu alınmaz qalanın sirlərinə heyran qalanları dərindən düşün-

dürməkdədir. Bəs nədir bu sirlər?  

  Elm hər bir cəmiyyətin inkişafının əsas dayağıdır. Elmsiz 

cəmiyyət qaranlığa bürünmüş otaq kimidir. Bu qaranlığın 

aydınlaşması üçün maarifpərvər insanların elm, təhsil yolundakı 

fədakarlığı yüz illər keçsə belə, heç zaman unudulmur, zehinlərə 

işıq tutan mayak kimi gələcəyə bərq vurur. Bu mənada, xüsusən 

erkən orta əsrlərdən başlayaraq dünya elminə mühüm töhfələr 

vermiş müsəlman elm və sənət adamlarının etdiyi kəşflər, 

yaratdıqları nadir memarlıq inciləri bu gün də insanları dərindən 

düşündürməkdədir. Bu dövrdə yaşamış naxçıvanlı elm adam-

larının, memar və sənətkarların, təbib və filosofların əsərləri isə 

türk-İslam mədəniyyətinin inciləri kimi araşdırıcıların və həvəskar 

turistlərin diqqətini cəlb edir. 

  Qədim tariximizin öyrənilməsi, tarixboyu qurulanların 

qorunub saxlanılması, onların dünya irsinə qazandırılması 

məqsədilə müasir Naxçıvanda həyata keçirilən hər bir tədbir isə 

keçmişimizin unudulmaması, dəyərlərimizə yenidən qayıdılması 

işində dünyaya örnək olacaq səviyyədədir. Öz keçmişinə hörmət, 

ona qayıdış isə İslam mədəniyyətinin qaynağı olan müqəddəs 

―Qurani-Kərim‖də də buyurulub: ―Öz keçmişinə qayıdan şəxs 

Allaha heç bir ziyan vurmaz‖ (―Ali-İmran‖surəsi , 144-cü ayə).  

  Əsrlər öncə qədim Naxçıvanda formalaşmış elmə və 

təhsilə maraq tarixin sınaqlarından bu günümüzə qədər gəlib 

çatmış ən qiymətli dəyərlərimizdəndir. Ötən əsrin sonlarındakı 

blokada illərində naxçıvanlıların bütün çətinliklərə baxmayaraq, 

təhsildən bir gün belə, aralı düşmədən yoluna davam etmələri bu 

gün öz bəhrəsini verməkdədir. Müasir dövrdə tamamilə 

yenilənmiş təhsil infrastrukturundan və maddi-texniki bazadan 

bəhrələnərək yeni cəmiyyət quruculuğuna öz töhfəsini verən 

indiki naxçıvanlı elm və təhsil adamları XX əsrin 90-cı illərini 

yaxşı xatırlayırlar...  

  Bu gün təhsilimizdə, xüsusən Naxçıvanda gənclərin 

sağlam ruh, aydın düşüncə və müasir texnologiyanı mənimsəmə 

amalı ilə yetişdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən yeniliklərin 

hər biri məhz gələcəyimizin elmə dayanıqlı olmasına xidmət edir. 
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Əsl elm isə hər şeyin insan üçün yaradıldığı dünyanın bitməz-

tükənməz sirlərinin öyrənilməsi və bununla da insanın yaxşı 

yaşaması üçün şərt olan inkişafın əsasında dayanır. Odur ki, elmin 

sirlərinə vaqif olmaqla İslam mədəniyyətinə də sahib olmağın 

yolu indi gün kimi hər kəsə aydındır. Hər kəlməsinin bir mənası 

―oxumaq‖ olan müqəddəs kitabımızda buyurulduğu kimi: ―Bir 

gör göylərdə və yerdə nələr var‖ (―Yunus‖ surəsi, 101-ci ayə).   

 Kamil elm sahibi olmaq dövlətə xidmətin ən yaxşı 

yoludur. Dövlət insanların tarixboyu qurub-yaratdığı ali idarəetmə 

institutu kimi öz varlığını həmişə göstərib. Belə ki, şüurlu, 

məqsədyönlü idarəetmə olmadan cəmiyyətdə İslam dininin də 

insanın normal yaşayışı üçün əsas saydığı hüquq, azadlıq və 

ədalət də ola bilməz. Müasir cəmiyyətin də əsas inkişaf 

imperativlərindən biri insanların təməl hüquq və azadlıqlarının 

təmin olunmasıdır. Hər kəsin başqalarının hüquqlarını pozmamaq 

şərtilə öz iradəsini ifadə edə bilməsi və inanclarına görə yaşaması 

hələ 1400 il öncə müqəddəs ―Qurani-Kərim‖də də göstərilib. Bu, 

dünyaya demokratiya ixrac etmək istəyənlərə ən tutarlı cavabdır. 

Odur ki, İslamı bir din olmaqla yanaşı, cəmiyyətin inanclara 

söykənən ən ədalətli, ən humanist idarəetmə qayda-qanunları da 

hesab edirlər. Bu mənada, İslam mədəniyyəti ənənələrinin 

möhkəm şəkildə qorunub saxlanıldığı Naxçıvan qədim dövlətçilik 

tarixi ilə də dünyada öyünəbiləcək səviyyədədir. 

  Elm və mədəniyyətin bütün dünyada aparıcı güc olduğu 

XII əsrdə yaranmış Azərbaycan Atabəylər dövlətində qadının 

cəmiyyətdə oynadığı rolu, onun şərəfinə Naxçıvan şəhərində inşa 

olunmuş və bu günədək gəlib çatmış Möminə xatın türbəsini 

misal göstərmək kifayətdir. Sonrakı dövrlərdə cəmiyyətdə fərdi, 

ailəvi, ictimai, iqtisadi və siyasi münasibətlər vektorunu da 

müəyyənləşdirən İslam, sadəcə, iman və ibadətdən ibarət 

olmadığını sübut edərək insanların mənəvi və maddi dünyaları 

arasındakı münasibətləri dolğunlaşdıran bir din kimi bu bölgədə 

yaşayan insanların qanına hopdu. Görülən hər bir işin 

məsləhətləşmə ilə daha yaxşı nəticə verəcəyini hökm edən 

müqəddəs kitabımızın ―Şura‖ surəsinin 38-ci ayəsində 

buyurulduğu kimi: ―O kəslər ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edir, 
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namaz qılır, işləri barədə öz aralarında məsləhətləşir, onlara 

verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) xərcləyirlər‖. 

 Dövlət öz vətəndaşlarının ən çətin zamanlarında yanında 

olaraq onları hər cür təbii və insani fəlakətlərdən qorumaq 

vəzifəsi daşıyır. Naxçıvanda heç bir çətinlikdən sarsılmayan xalq-

dövlət birliyinin yaşadılması tarixi gerçəklikdir. Ölkəmizin dövlət 

müstəqilliyinin yenidən qazanılması ilə qədim diyarımızda istər 

idarəçilik, istər sosial-humanitar sahələrdə, istərsə də insanların 

yaxşı yaşaması üçün görülən hər bir işdə insani hədəflərin əsas 

götürülməsi bugünkü narahat dünya fonunda həmişə diqqətdə 

saxlanılıb. Şübhəsiz ki, bu da İslam Mədəniyyəti Paytaxtı statusu 

alan Naxçıvanımızın 

xalqımızın dövlətçilik 

tarixində qazandığı 

bütün uğurlu təcrübəni 

mənimsəyərək tətbiqi ilə 

də bağlıdır.  

   Geostrateji maraqların 

ciddi şəkildə kəsişdiyi 

qoca Şərqin qapısındakı 

bu qədim Azərbaycan 

diyarının sakinləri 

torpağa, Vətənə sevgisi, 

dövlətə sədaqəti ilə 

başqalarına nümunə oldular. İndi dünyada Naxçıvan adı 

eşidiləndə hər kəsin gözü qarşısında İslamdan da qabaq, qədim 

Əshabi-Kəhf hadisəsi dövründən təkallahlıq inanclarına, yüksək 

humanitar keyfiyyətlərə və dövlətçilik məharətinə sahib olan 

insanların yaşadığı yer başa düşülür. Allahın insana bəxş etdiyi 

ağıl və zəkanı yalnız qurub-yaratmaq, gələcək nəsillərin 

xoşbəxtliyi uğrunda çalışan insanların yaşadığı bir məmləkət üçün 

bundan gözəl qiymət ola bilməz. Çünki bu yol haqq, hidayət 

yoludur. Hidayət və ağıl isə bir-birindən ayrılmayan iki 

həqiqətdir. Ağıl sahibləri üçün doğru yol göstərən ―Qurani-

Kərim‖də deyildiyi kimi: ―O kəslər ki, sözü (öyüd-nəsihəti) 

dinləyib onun ən gözəlinə (düzgününə) uyarlar. Onlar Allahın 
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doğru yola yönəltdiyi kimsələrdir. Ağıl sahibləri də elə onlardır!‖ 

(―Zumər‖ surəsi, 18-ci ayə).  

  Hazırda yaşadığımız dünya, xüsusən böyük dövlətlər 

arasındakı iqtisadi və siyasi ziddiyyətlər fonunda təlatümlü bir 

dövrdən keçsə də, bütövlükdə, İslam əxlaqının hakim olduğu 

milyard yarımlıq müsəlman aləmi İslam mədəniyyəti normaları 

altında yaşayıb inkişaf etməkdədir. Müqəddəs kitabımızdan gələn 

inanc və əxlaq normalarına əməl olunması, dinindən və irqindən 

asılı olmayaraq, hər kəsə dost, insani davranış göstərilməsi kimi 

keyfiyyətlər müsəlman olmayan digər xalqlarda da artıq qəbul 

edilməkdə, İslam mədəniyyətinin səmavi ağırlığını ortaya 

qoymaqdadır. Bu da təsadüfi deyil, çünki müqəddəs kitabımız 

―Qurani-Kərim‖in ―Loğman‖ surəsinin 34-cü ayəsində deyildiyi 

kimi: ―Hər şeyi bilən və xəbərdar olan Allah‖ qarşısında ən gözəl 

xidmət də öz əməli və davranışı ilə başqalarını incitmədən 

insanların bir-biri ilə dost və qardaş kimi yaşamasıdır. 
 Bu mənada, daim yaxşılıq etmək, başqalarına qarşı dürüst və 

mehriban olmaq insana xas olan ən ali keyfiyyət kimi İslam 

mədəniyyətinin əsas çağırışlarındandır. Tarixən yaxşını pisdən, 

mərdi namərddən çox gözəl ayıran, insanları yalnız xeyirxahlıq 

etməklə mənəvi saflığa qovuşmağa çalışan azərbaycanlılar hələ 

İslamdan əvvəlki dövrlərdə də bu keyfiyyətləri ilə seçilmişlər. VII 

əsrdə İslam dinini qəbul edən bu torpağın sakinləri daha sonrakı 

dövrlərdə soykökünə, dilinə, dininə və mədəniyyətinə bağlı qalmaqla 

keçmişlə bu gün arasında mövcud olan mirasa sahibliyi, dövlətinə 

sədaqəti, ailəsinə məhəbbəti, köməyə ehtiyacı olanlara şəfqəti ilə ad-

san qazanıblar. Bu mənada, İslam Mədəniyyəti Paytaxtı kimi mühüm 

missiyanı uğurla başa vuran Naxçıvanın sirli bir torpaq kimi dünyada 

getdikcə daha çox tanınması və sevilməsi təsadüfi deyildir. Nuh 

tufanı dövründən bu günədək özünün paklığını və təmizliyini 

qoruyub saxlamış Naxçıvanda yaşayan insanlar tarixin bütün ağır 

sınaqlarında inanclarından dönməmişlər. Şübhəsiz, insanın imanı 

artdıqca onun Allaha məhəbbəti də dərinləşir, sonsuzluğa doğru 

yüksəlir. ―Əl-Bəqərə‖ surəsinin 165-ci ayəsində deyildiyi kimi: 

―İman gətirənlər Allahı daha çox sevərlər‖.  

  Naxçıvanın sirri onun möcüzələrindədir. Hansısa uzaq 

yerlərdən Naxçıvana gələn insanların buradakı havadan udduqca 
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nəfəsinin yüngülləşməsi müasir elmi fikirlərə görə quru və təmiz 

hava ilə izah olunsa da, bu, əslində, Allahın sirridir. Bu sirrə agah 

olmaq üçün təkcə bir həftə, ya da bir ay Naxçıvanda qonaq 

qalmaq, yaxud bu torpağı, sadəcə, gəzib-dolaşmaq bəs etməz. 

Naxçıvanda ilin bütün fəsillərində, hətta qışın oğlan çağında belə, 

hər gün özünü göstərən parlaq Günəşi görmək, ən quraq keçən 

illərdə belə, qurumayan saf bulaqlardan su içmək, min bir dərdin 

dərmanı olan şəfalı bitkilərdən məlhəm tutmaq, ləzzətli bar-

bərəkətindən dadmaq gərəkdir. Min illər boyu təbiətin bu 

səxavətindən şükürlər içində bəhrələnmiş naxçıvanlıların 

qanındadır ki, onlar buraya qonaq kimi ayaq basmış hər kəsi 

incitmədən öz məmləkətinə sağ-salamat yola salmağı ana südü, 

ata nəsihəti kimi mənimsəmişlər. Çünki qonaq Allah qonağıdır və 

İslam əxlaqına görə, salam verərək dinc məqsədlə qapını döyən 

hər bir müsafirə qarşı eyni davranış göstərilməlidir. Başqa sözlə, 

―Nisa‖ surəsinin 86-cı ayəsində buyurulduğu kimi: ―Sizə salam 

verildiyi zaman onu daha gözəl alın və ya (eynilə sahibinə) 

qaytarın! Şübhəsiz, Allah hər şeyi hesaba alandır ―. 

  Bu gün Naxçıvana ayaq basan, xüsusən səyahət edib öz 

sağlamlığına qovuşan hər bir müsafirin buradakı xeyir-bərəkəti, 

hörmət-izzəti görüb ruhən saflaşması onun üçün bu sirli dünyanı 

kəşf etməsi qədər, ilk baxışda əlçatmaz görünsə də, 

xoşbəxtlikdən, bu, bir reallıqdır. Çünki Naxçıvan elə bir diyardır 

ki, burada böyükkiçik, qadın-kişi, valideyn-övlad münasibətləri 

dünyanın istənilən yerindən fərqli olaraq min illər boyu heç bir 

assimilyasiyaya uğramadan öz ülviliyini qoruyub saxlaya bilib. 

Yəqin bu səbəbdəndir ki, belə dərin əxlaqi dəyərlər içində 

dünyaya göz açan hər bir naxçıvanlı həyatının sonrakı dövrlərində 

özünü tanımaqda, ictimai hüquq və vəzifələrini bilməkdə heç bir 

çətinlik çəkmədən layiqli cəmiyyət üzvü olur, ailəsi, dostları 

tərəfindən sevilir, xalqı, dövləti tərəfindən yüksək qiymətlər alır.  
 Naxçıvanlılar həm də nikbin və mübarizdirlər. Hər əməlində, hər 

kəlməsində Uca Allaha təvəkkül edib, sabaha qəlb rahatlığı ilə 

çıxmaq istəyi burada yaşayan insanların həyat tərzində həmişə üstün 

yer tutub. Ədəb və təvazökarlığı həmişə üstün tutan, lovğalıq və 

təkəbbürə heç bir zaman yer verməyən naxçıvanlılar bütün ömrü 

boyu: ―Ruzini verən Allahdır‖, deyərək həmişə irəliyə doğru baxıb, 
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zəhmətlə çörəklərini qazanmağa çalışıblar. Tarixən haradasa yaşamış 

tənbəl və ələbaxımların ―keşkə olsaydı‖ xəyallarına qarşı sadə 

naxçıvanlılar həmişə tər tökərək daş çapıb, su gətirib, bənd tikib, 

torpaq əkib-becərib, bağ-bağça salıb, mal-mülk sahibi olublar. İslam 

mədəniyyətinin çiçəkləndiyi IX-XII əsrlərdən bu günə kimi 

düşüncəsində möhkəmlənmiş bu əzmlə yolunu davam etdirən müasir 

Naxçıvanın qurucusu da bu gün reallaşdırılması çox çətin görünən 

işlərin öhdəsindən asanlıqla gələ bilir. El birliyi ilə qazanılan bu 

uğurlar isə ona görə başa gəlir ki, onların hamısının mayası yaxşılıq 

düşüncəsi əsasında yoğurulub. Heç bir yaxşılıq isə hər şeyi bilən 

Allah dərgahında mükafatsız qalmır. ―Əl-İmran‖ surəsinin 115-ci 

ayəsində yazıldığı kimi: ―Onların yaxşılıq naminə etdikləri işlərdən 

heç biri inkar edilməz (mükafatsız qalmaz). Şübhəsiz ki, Allah 

müttəqi olanları tanıyır!‖ 

  ...Yaşadığımız dünya sirlərlə doludur. Bir yandan onun 

sirlərini öyrəndikcə, o biri yandan cəmiyyət də bu və ya digər şəkildə 

müasirləşmə yarışına girərək elmi nailiyyətlərin, sərmayənin, 

texnologiyanın və sosial şəbəkələrin gücündən fəal şəkildə istifadə 

edir. Bu zaman qloballaşmanın da təkan verdiyi bir güclə başqaları 

üzərində istismar aləti kimi tətbiq olunan ―müasir mədəniyyət‖ isə 

tamamən, İslam mədəniyyətindən uzaq olmaqla, əslində, sonu 

görünməyən bir xaosa doğru yol almaqdadır. Halbuki zaman ərzində 

elmin və texnologiyanın inkişafı sayəsində əldə olunan bütün 

nailiyyətlər yalnız əsl mədəniyyətin inkişafına töhfə verən bir 

dəstəkçi olmalı, başqalarını əzib keçməməlidir. Başqa sözlə, təkcə 

iqtisadi gücü ilə deyil, həm də mənəvi cəhətdən özünəinamı olduğu 

müddətdə cəmiyyət özü üçün dəyərli olan bütün mədəni qazanclarını 

qoruyub saxlayacaq və daha sonrakı dövrlərdə bu mədəniyyəti 

inkişaf etdirə biləcək.  

          Bu mənada, yola salmaqda olduğumuz 2018-ci ildə paytaxtı 

Naxçıvan şəhəri olan İslam mədəniyyəti bir gün gələcək ki, bütün 

bəşəriyyətin xilaskarı kimi Yer üzünə yayılıb, insanları bəd 

əməllərdən uzaq durmağa, yaxşılıq edib dostlar qazanmağa, bütün 

yaranmışları Uca Allah sevgisi ilə sevməyə səsləyəcək. Çünki bu, 

İslam əxlaqı və düşüncəsinin məhsulu olan bir mədəniyyətdir. 
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“Şərq qapısı”,  29 noyabr 2018-ci il,   26 dekabr 2018-ci il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/17340-bir-

galan-n-sirri  

 http://e-kitab.nakhchivan.az/QezetSekilleri/PDFQezet%2026.12.2018.pdf  

Amina Əl-Həcri: Naxçıvan eyni zamanda Avropa ilə 

müsəlman ġərqi arasında etibarlı bir körpüdür 
  Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayında 

―Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı – 2018‖in bağlanış 

tədbirinin Bakı şəhərindən və xarici ölkələrdən gələn iştirakçıları 

dünən ―Xan Sarayı‖ Dövlət Tarix-Memarlıq, Möminə Xatın və 

Açıq Səma Altında Muzey Kompleksi, Naxçıvan Dövlət Xalça 

Muzeyi və Bəhruz Kəngərli Muzeyi ilə tanış olublar. 

İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktorunun 

müavini Amina Əl-Həcrinin səfər təəssüratlarını öyrəndik:  

– Naxçıvan keçmişdə və müasir dövrdə İslam 

mədəniyyətinə verdiyi töhfələrə görə çox haqlı olaraq 2018-ci il 

üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilib. Sivilizasiyalararası 

dialoqda, keçmişlə bu gün arasında mövcud olan ənənələrin 

bölüşülməsində və islami dəyərlərin gənc nəslə ötürülməsində bu, 

çox mühüm hadisədir. Naxçıvanın İSESKO-nun İslam 

Mədəniyyəti Paytaxtı layihəsinə çox mühüm töhfəsi vardır. 

Naxçıvanda qorunub saxlanılan miras, inkişaf etmiş mədəniyyət, 

mövcud olan tarixi abidələr bu baxımdan yüksək qiymətləndirilir. 

Naxçıvan, eyni zamanda Avropa ilə müsəlman Şərqi arasında 

etibarlı bir körpüdür. Bu da Naxçıvan şəhərini nümunə kimi 

qiymətləndirməyə əsas verir. 

http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/17340-bir-galan-n-sirri
http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/17340-bir-galan-n-sirri
http://e-kitab.nakhchivan.az/QezetSekilleri/PDFQezet%2026.12.2018.pdf
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 Bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlərə 

gəldikdə, onu qeyd edə bilərəm ki, il ərzində görülmüş bütün işlər 

Naxçıvanın beynəlxalq nüfuzunu artıran amillərdəndir. İSESKO 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında, ümumilikdə, Azərbaycan 

Respublikasında görülmüş bu işləri yüksək qiymətləndirir. Burada 

keçirilmiş silsilə mədəni tədbirlər, konfranslar Naxçıvan kimi 

gözəl bir şəhəri görmək, qorunub saxlanılan mədəniyyətlə, 

insanlarla yaxından tanış olmaq üçün çox gözəl işlərdəndir.  

 Onu deyə bilərəm ki, bu, mənim Naxçıvana ilk səfərim 

olsa da, çox dərin təəssürat aldım. Sakit, təmiz bir şəhərdə, 

mehriban insanların əhatəsində olmaqdan xoşbəxtəm. Elə 

düşünürəm ki, Naxçıvan təkcə İslam aləminin deyil, bütün 

dünyanın ən işıqlı şəhəridir. Bu işıq hər yerdə, hətta insanların 

təbəssümündə də hiss olunur. Səfərimdən geri qayıtdığımda gözəl 

ölkəniz, şəhəriniz haqqında dostlarıma və həmkarlarıma 

danışacaq çox təəssüratlarım vardır. 

“ġərq qapısı”,  16  dekabr 2018-ci il 

http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/17498-amina-ael-

haedzri-nakhch-van-eyni-zamanda-avropa-ilae-musaelman-

shaergi-aras-nda-etibarl-bir-koerpudur.html  

Quruculuq zəmanəmizin tələbi, həyat tərzimizdir 
 Ötən əsrin sonları və 

yaşadığımız dövr istər müstəqil 

ölkəmiz, istərsə də inkişaf 

etməkdə olan digər ölkələrin 

iqtisadi və mədəni həyatında baş 

verən köklü transformasiyalar və 

yeni iqtisadi mühitin tələblərinə 

uyğun quruculuq tədbirləri ilə 

xarakterizə olunur. Belə ki, 

qloballaşma və beynəlxalq 

ticarətin sürətlənməsi ilə 

insanların həyat standartlarında 

da yeni keyfiyyət dəyişikliklərinin 

yaranması meyilləri cəmiyyətin 

http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/17498-amina-ael-haedzri-nakhch-van-eyni-zamanda-avropa-ilae-musaelman-shaergi-aras-nda-etibarl-bir-koerpudur.html
http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/17498-amina-ael-haedzri-nakhch-van-eyni-zamanda-avropa-ilae-musaelman-shaergi-aras-nda-etibarl-bir-koerpudur.html
http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/17498-amina-ael-haedzri-nakhch-van-eyni-zamanda-avropa-ilae-musaelman-shaergi-aras-nda-etibarl-bir-koerpudur.html
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bütün sahələrində müasirləşməni də tələb edir. Bu mənada, xal-

qımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyinin 

hər iki dövründə dövlət quruculuğu sahəsində görülən nəhəng 

işlər məhz vətəndaşı olduğumuz müstəqil Azərbaycanın güclü 

ordusundan tutmuş ucqar kənd mərkəzinədək bütün 

coğrafiyamızda açıqca görünməkdədir. Xalqımızın zəngin tarixi 

keçmişindən süzülüb gələn və bu gün ulu öndərin layiqli 

davamçıları tərəfindən uğurla davam etdirilən belə möhtəşəm 

quruculuq fəlsəfəsi məhz günümüzün mənzərəsini 

formalaşdırmaqla bütün dünyaya modern Azərbaycan iqtisadi 

modelini təqdim edir.  

  Quruculuq insan psixologiyasına xas olan təbii keyfiyyət, 

hər bir mədəni insanın arzuladığı tələbatlardandır. Bu tələbatlar 

həyativacib ehtiyaclardan tutmuş, çox mühüm institusional 

fəaliyyət növlərinin bərqərar edilməsinədək hər yerdə və həmişə 

öz zərurətini hiss etdirməkdədir. Quruculuq elə bir anlayışdır ki, 

onun vasitəsilə insan tarixi keçmişdəki nailiyyətlərini qoruyub 

saxlamaqla onu gələcək nəsillərə ötürə bilmək və gələcək 

ideallarını reallaşdırmaq yolunda çox mühüm cəsarət qazanır. 

Bununla da yeni addımlar atılıb, insanların həyatını kökündən 

dəyişdirən hər bir uğurlu quruculuq layihəsi başa çatdırıldıqca 

yeni arzular çiçəklənib boy atır. Odur ki, quruculuğu özünün 

həyat fəlsəfəsi kimi qəbul etmiş insanların həyat və fəaliyyəti də 

başqalarına nümunə olaraq həmişə yaddaşlarda yaşayır, özündən 

sonrakı dövr üçün istinad təşkil edir. Buna görə də sülh və sabitlik 

dövründə istər iqtisadi, istər sosial-humanitar sahədə görülən hər 

bir quruculuq tədbirinə on illər boyu xalqın rifahında dərin izlər 

buraxacaq bir əsər kimi də yanaşmaq mümkündür. 

 Azərbaycanın ən yeni tarixində, onun müstəqil dövlətçilik 

mübarizəsində mühüm yerə malik olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında 1995-ci ildən başlayaraq uğurla davam etdirilən 

quruculuq öz mahiyyəti etibarilə bir vaxtlar ağır düşmən 

blokadasına düşmüş, enerji və kommunikasiya xətləri kəsilərək 

iqtisadiyyatı tamamilə iflic olmuş bir diyarda məhdud iqtisadi 

imkanlar hesabına başlanıldı. Bu gün isə daha geniş miqyasda 

davam etdirilərək muxtar respublikamızı investisiya cazibə 
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mərkəzi halına gətirmiş əzmkarlığın nəticəsidir. Bu əzmkarlıq isə 

elə bir inam və iradənin məhsuludur ki, məhz onun hesabına indi, 

hətta Naxçıvanın ən ucqar kəndindəki sakinlər də müasir şəhər 

mədəniyyətinə xas həyat tərzinə qovuşmaqla ötən əsrin 90-cı 

illərinin ağrı-acısını artıq birdəfəlik unudublar.  

  Naxçıvanda başlayan quruculuq hərtərəfli olub, müasir 

insanın bütün əsas ehtiyaclarını ödəyən tələbatlara cavab 

verməklə əhalinin yaxşı yaşayışına hesablanmış dövlət siyasətinin 

mühüm tərkib hissəsinə çevrilib. İnzibati idarəetmə, təhsil, 

səhiyyə, idman, turizm və rekreasiya, mədəniyyət, energetika, su 

təminatı, rabitə, nəqliyyat, məişət xidməti və digər sahələrdə hər 

gün rastlaşdığımız tələbatların ödənilməsi üçün keçmiş 

sovetlərdən qalmış yarıtmaz infrastrukturun yenilənməsi, 

korlanmış ekoloji vəziyyətin bərpa edilməsi üçün görülən işlər 

genişmiqyaslı bir quruculuq xəritəsinin əsas konturlarını təşkil 

edir. Beləcə, illər keçdikcə, bu xəritədəki xətlər sıxlaşıb bir-birinə 

qovuşduqca hər yeni quruculuq ünvanı yüz kilometrlərlə uzun 

yollar, geniş körpülər, bir-birindən yaraşıqlı binalar kimi 

Sədərəkdən Ordubada, Babəkdən Şahbuza qədər bütün ərazidə 

Naxçıvana gələn turistləri heyrətləndirən əsərlərə çevrilib.  

  Bir çoxları quruculuq deyərkən yalnız, sözün dar 

mənasında, haradasa həyata keçirilən təmir-tikinti, yaxud 

yenidənqurma işləri başa düşürlər. Doğrudur, bunlar da daxil 

olmaqla, quruculuq cəmiyyət həyatının hər sahəsini əhatə edən 

genişmiqyaslı yaradıcılıq sahəsidir. Başqa sözlə, bu gün ucqar bir 

kənddə aparılan quruculuq təkcə həmin gün istifadə olunan rahat 

yol, yaxud müasir xidmət mərkəzi demək deyildir. Məsələn, 

bugünkü quruculuqla ərsəyə gətirilən məktəb sabahımızın savadlı 

müəllim, həkim və mühəndislərinin yetişdirildiyi ocaqdır. Odur 

ki, indiki altıyaşlı birincilər 2050-ci illərdə hərtərəfli yetişmiş 

kadrlar kimi Azərbaycanın inkişafına xidmət edərkən bir 

zamanlar təhsil aldıqları həmin gözəl binalarda onlara dərs demiş 

nurlu müəllimləri xatırlayaraq bir daha xəyalən bu günlərə 

qayıdacaqlar. Qayıdacaqlar ki, bir vaxtlar yay-qış, uzaq-yaxın 

demədən Naxçıvanın o səfalı kəndlərini müasirliyə qovuşduran 

fədakar insanlara, onların rəhbərinə öz minnətdarlıq hisslərini bir 
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daha bildirsinlər. Ona görə də quruculuq, təkcə bir iqtisadi 

fəaliyyət növü deyil, eyni zamanda insanların sosial bağlarını 

möhkəmlədən, onlarda yurd sevgisi hisslərini dərinləşdirən bir 

cazibə qüvvəsidir həm də.  

  Quruculuq bir düşüncə tərzidir. Zamanın axarında 

haradasa, nə zamansa tikilən bir bina fiziki və mənəvi aşınmaya 

məruz qalsa da, insanın quruculuq həvəsi heç zaman köhnəlmir. 

O, elə bir təbii istəkdir ki, məhz onun vasitəsilə gənclərin 

yaradıcılıq potensialı üzə çıxarılır, cəmiyyətin min illər ərzində 

topladığı təcrübə gənc nəslə ötürülür. Bu baxımdan quruculuq 

insan resurslarının artırılması, onların gücündən səmərəli istifadə 

olunmasının ən yaxşı yoludur, - desək, yanılmarıq. Çünki 

düşüncəsində quruculuq hissləri hakim olan hər bir şəxs tutduğu 

vəzifədən və sosial statusundan asılı olmayaraq, sözün əsl 

mənasında, daşı daş üstə qoymaqla nəyisə sabaha miras qoymaq 

istəyir. Hələ böyük memar Əcəmi Naxçıvani dövründən 

formalaşıb bu günümüzədək davam edən ―Tikdim ki, izim qala‖ 

düşüncə tərzi də məhz, bu mənada, keçmişlə bu günü bir-birinə 

bağlayan etibarlı mənəvi körpülərin inşasını özündə yaşadan bir 

mədəniyyəti ifadə edir. Bu fikir insanlığa, onun işıqlı gələcəyinə 

xidmət edən ali mədəni norma kimi yüz illər ərzində 

naxçıvanlıların qanına diffuziya etməklə, əslində, onların 

yaddaşında möhkəmlənmiş bir həyat tərzinə çevrilib. 

Quruculuq həm də sabaha inam, uzunmüddətli investisiya 

növüdür. Belə bir fikir də vardır: o yerdə insan yaşayır ki, orada 

abadlıq vardır. Və orada abadlıq vardır ki, oranın əzəli və əbədi 

sakinləri vardır. Bu mənada, Naxçıvanda həyata keçirilən 

quruculuq ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində cəmiyyətimizdə 

cərəyan etmiş kataklizmlərin vurduğu yaraların üzərinə məlhəm 

çəkən, insanları yenidən özünə gün-güzəran qurmağa 

həvəsləndirən bir inam qaynağıdır. 

Bu gün ucqar dağ və sərhəd kəndlərində dövlətin qurub-

yaratdıqlarından vəcdə gələn yerli sakinlər də, sanki bir-biri ilə 

yarışırlarmış kimi villatipli evlərin, bağ-bağçanın inşasına 

girişiblər. Onlarda bu inamı yaradan isə, şübhəsiz, dövlətin 

milyonlarla vəsaiti hesabına başa gələn yol və körpülər, kənd və 
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xidmət mərkəzləri, inzibati binalar və sosial xidmət obyektləridir. 

Bir zamanlar qışda yollarında nəqliyyatın praktik olaraq 

işləmədiyi, yayda isə yalnız xüsusitipli avtomobillərin keçib gedə 

bildiyi Ağbulaq indi, turizm cənnəti Naxçıvanın abadlaşan 

kəndlərinin bir modelidir. Belə ucqar yerlərdə torpağın hər 

qarışını qiymətli edən müasir quruculuq bölgəyə yeni həyat 

standartı, yeni keyfiyyət ölçüsü qazandırıb. 

Və quruculuq savabdır. Tarixən azərbaycanlılarda 

məskunlaşdıqları hər bir yaşayış məntəqəsini güllü-gülüstana 

çevirmək, yol çəkmək, körpü salmaq mədəniyyəti formalaşıb. 

Milli dəyərlərimizin bir hissəsi kimi həmişə yaşadılan bu mədəni 

nailiyyətlərimiz bu gün də Naxçıvanda həyata keçirilən 

quruculuğun əsas motivlərindən biridir.  

 Bu gün dövlətimizin həyata keçirdiyi sosial siyasət tədbirləri 

çərçivəsində Naxçıvanda yaşayan iqtisadi fəal əhali qədər məhdud 

fiziki imkanlı və az gəlirli təbəqənin üzvləri də eyni dərəcədə 

maddi və mənəvi rifahdan faydalanırlar. Bu mənada, ―quruculuq 

hamı üçün‖ düşüncəsi ilə həyata keçirilən bütün bu işlər haradasa 

köməyə ehtiyacı olan bir ahılın bütün zəruri tələbatlarının 

ödənilməsi üçün əsas dövlət zəmanətidir. Bu qayğı əhatəsində 

yaşayan hər belə vətəndaşımızın da nə işığı, nə qazı, nə suyu 

kəsilmirsə, isti evində oturub, bu günləri gördüyü üçün Yaradana 

şükürlər edirsə, bu da hamıya çatan bir savabdır. Qoy, Uca Allah 

hamıya kömək olsun! 

 “Şərq qapısı”,  22  dekabr  2018-ci il  

http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/17555-

gurudzulug-zaemanaemizin-taelaebi-haeyat-taerzimizdir.html  

Ağbulaq Kənd Turizm-Ġstirahət Bölgəsi üzrə 

rekreasiya qiymətləndirməsi 
  Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafına verilən diqqət 

və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi istiqamətində atılan konkret 

addımlar bu sahədə mühüm əhəmiyyətə malik olan turizmin də 

müxtəlif növ və formalarının inkişaf etdirilməsini ön plana çəkir. 

Bu məqsədlə bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə və onun 

tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm-

http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/17555-gurudzulug-zaemanaemizin-taelaebi-haeyat-taerzimizdir.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/17555-gurudzulug-zaemanaemizin-taelaebi-haeyat-taerzimizdir.html
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rekreasiya sənayesinin sürətli inkişafı üçün əlverişli və komfort 

şəraitə malik olan yeni ərazilərin tədqiqi və buradakı mövcud 

şərtlərin rekreasiya qiymətləndirilməsi əhəmiyyət kəsb edir. Bu 

baxımdan Şahbuz rayonunun Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət 

Bölgəsi üzrə aparılan təhlil də burada həyata keçirilən turizm 

fəaliyyəti üçün kompleks elmi nəticə əldə edilməsi məqsədi 

daşıyır.  
  Təbii ehtiyatlardan, xüsusən onların turizm məqsədilə 

istifadə olunmasında mövcud potensialın qiymətləndirilməsi həyata 

keçirilən tədbirlərin ilk mərhələsidir. Bu məsələdə ilk olaraq coğrafi 

əlamətlərə görə aparılan qiymətləndirmə nəzərdə tutulsa da, daha 

sonra iqtisadi, ekoloji və demoqrafik-sosioloji faktorların da nəzərə 

alınması ilə aparılan təhlil ərazinin rekreasiya spesifikasının açılması 

və onun turizm-ekskursiya fəaliyyətinə yararlığının öyrənilməsi 

baxımından əhəmiyyətlidir. Burada əldə olunacaq nəticə istənilən 

ərazidə, xüsusən təbii ekosistemi daha 

həssas olan bölgələrdə dayanıqlı turizm 

fəaliyyətinin təşkili üçün çıxış nöqtəsi ola 

bilər.  

  Elmi ədəbiyyatlarda ilk olaraq 

ərazinin rekreasiya ehtiyatlarının 

qiymətləndirilməsi zamanı aparıcı rol 

oynayan landşaft amilinə üstünlük 

verilir. Bu məqsədlə qiymətləndirilmə 

zamanı relyef, bitki, su mənbələri, iqlim, 

estetik zənginlik, nəqliyyat imkanları, 

təbii ərazi komplekslərinin antropogen 

yüklənməsi və sair kimi faktorlar 

öyrənilir. Buna paralel olaraq ərazidən 

istifadəni çətinləşdirən, onun rekreasiya 

mənimsənilməsini məhdud-laşdıran bəzi 

amillər də vardır ki, bunlar torpaq və qar 

sürüşmələri, torpağın sıx yarğan 

şəbəkəsi, intensiv parçalanmış 

dayanıqsız dik dağ yamacları, sərt iqlim 

amplitudası, eyni zamanda təsərrüfat 

əhəmiyyətli obyektlərin və məskunlaşma 
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məntəqələrinin sıx yerləşməsi hesab olunur. 

 Rekreasiya qiymətləndirilməsi, konkret olaraq, tibbi-

bioloji, psixoestetik və texnoloji olaraq üç tipdə həyata keçirilir. 

Rekreasiya fəaliyyətində tibbi-bioloji təsirlərin, başqa sözlə, 

insanın sağlamlığının qorunması üçün təbii ehtiyatların gücündən 

istifadənin əhəmiyyəti böyükdür. Bu mənada, ərazidə mövcud 

olan iqlim komfortluğu, onun insan orqanizminə təsiri burada əsas 

qiymətləndirmə obyektidir. Belə ki, əgər insan orqanizmi əraziyə 

xas olan konkret hava şəraitinə bir reaksiya verirsə, o zaman belə 

iqlim şəraitinin rekreasiya baxımından qiymətləndirilməsindən 

danışmaq mümkündür. Bu zaman havanın təkcə fiziki deyil, həm 

də emosional təsir gücü nəzərdə tutulur.  

  Psixoloji-estetik tipdə qiymətləndirmə landşaftın və ya 

onun hər hansı bir komponentinin fərqli xüsusiyyətinin insana 

göstərdiyi təsirlə ölçülür. Bu mənada, ərazinin estetik dəyəri 

həmişə yüksək tələbatla qiymətləndirilir. Estetik dəyər kimi 

burada mövcud olan peyzaj müxtəlifliyini, ərazinin yaşıllığı, ağac 

və kolların sıxlığı, habelə onunla qonşu olan təbii komplekslərlə 

qarşılıqlı əlaqəsi nəzərdə tutulur. Qeyd etmək lazımdır ki, son 

illərdə dünyada psixoloji-estetik cəhətdən rekreasiya 

qiymətləndirməsi metodları kimi ekzotik və unikal 

xüsusiyyətlərin də öyrənilməsi tətbiq olunur. 

 Texnoloji qiymətləndirmə isə rekreasiya məqsədilə təbii 

ehtiyatların texniki və texnoloji cəhətdən istifadə olunması 

məqsədilə aparılır. Bu zaman onların istifadəsi ilə yaranan 

müalicə-sağlamlıq imkanları araşdırılır.  

 Rekreasiya fəaliyyətinin aparılması ehtiyatlardan 

istifadəni şərtləndirsə də, bu zaman sosial-iqtisadi faktorların da 

əlaqələndirilməsi tələb olunur. Bu mənada, ərazinin təsərrüfat və 

sənaye məqsədli istifadəsi, hər 1000 kvadratmetrə düşən insan 

sayı, əhalinin məşğulluğu, sağlamlığı və uzunömürlülük 

səviyyəsi, habelə infrastruktur, ümumi ekoloji vəziyyət kimi 

faktorlar qiymətləndirmənin vacib detallarındandır. Bütün bunlar 

isə insanların rekreasiyasına, yəni onların sərf olunmuş fiziki, 

zehni və emosional enerjisinin bərpa olunmasına mühüm təsir 

edərək yeni tələbatların yaranmasına səbəb olur. 
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  Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif əraziləri özünün 

təbii-iqlim şəraiti, relyef quruluşu və onlardan istifadə imkanlarına 

görə rekreasiya fəaliyyəti üçün əlverişli sayılır. Muxtar respublikada 

mövcud olan müalicə, ekoturizm və digər təbiətyönümlü turizm 

ehtiyatları hesabına müxtəlifməzmunlu turizm-rekreasiya xidmətləri 

göstərilir. Qeyd olunanlara əsasən Şahbuz rayonu ərazisindəki 

Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsi üzrə rekreasiya 

qiymətləndirməsinə baxdıqda landşaft, iqlim, illik yağıntı, habelə 

estetik panoramik mənzərə, su və torpaq ehtiyatları, bitki örtüyü və 

ilkin görüntüsü pozulmamış təbii ekosistem kimi faktorların ön plana 

çıxdığını qeyd edə bilərik. Yayın nisbətən sərin, qışın qarlı və 

mülayim keçdiyi bu ərazilər təkcə muxtar respublikamızda deyil, 

eləcə də yaxın bölgədə turizmin inkişafı baxımından unikal 

ərazilərdən biri hesab olunur.  

 Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsi Şahbuz 

rayonunun eyniadlı ərazisində yerləşir. Turistlər Naxçıvan 

şəhərindən, təqribən, 60 kilometr məsafədəki bu turizm məkanına 

yeni salınmış asfalt yolla qısa zamanda çata bilirlər. 65 yaşayış 

evi və təxminən, 500 nəfərə yaxın əhalisi olan Ağbulağın 1500 

hektara yaxın ərazisi vardır. Belə bir nisbətdə olan ərazi və əhali 

sıxlığı rekreantlar üçün müxtəlif aktiv istirahət turlarının təşkili 

baxımından əlverişlidir. Kəndin təmiz havası, saf suyu, ekoloji 

təmiz məhsulları da buranın turizm cazibədarlığını artıran 

amillərdəndir. Bölgədə yaşayan yerli əhalinin rahatlığı üçün 

enerji, içməli su təminatı, rabitə və kommunikasiya sistemlərinin 

mövcudluğu, yerli əhalinin rekreasiya təsərrüfatının işində 

maraqlı olması da Ağbulağın rekreasiya dəyərini artırır. Hələ 

2013-cü ildə burada yaradılmış Ağbulaq İstirahət Mərkəzi hər il 

çox sayda yerli və xarici ölkə turistlərinin istirahət etdiyi məkana 

çevrilib. Belə ki, həmin ildə Ağbulaq kəndində müasir tələblərə 

cavab verən məktəb binası, kənd və xidmət mərkəzləri də tikilərək 

istifadəyə verilib. Bu yaxınlarda isə hər bir kənd sakininin evində 

yenidənqurma işləri aparılıb, həyətlər abadlaşdırılıb. Kənddaxili 

avtomobil yollarına qum-çınqıl qatı verilib, su keçidləri salınıb, 

yeni yollar çəkilib, elektrik təchizatı sistemi yenilənib. 

Hazırda Ağbulaq İstirahət Mərkəzində turizmin sosial formasında 

populyar istirahət növləri təşkil olunur. Gənclərin və digər yaş 
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kateqoriyalarından olan insanların burada keçirdikləri günlər daha 

yaddaqalan olur. Ağbulaq kəndinin yerləşdiyi coğrafi en kəsiyi, 

onun dəniz səviyyəsindən hündürlüyü və relyef quruluşu burada 

isti yay günləri ilə yanaşı, ilin bütün fəsillərində, o cümlədən 

qışda da mənalı istirahət və rekreasiya turları keçirməyə imkan 

verir. Xüsusən qış aylarında, başqa sözlə, turizm sahəsində işlərin 

mövsümi olaraq zəiflədiyi bir vaxtda Ağbulaqda təşkil olunacaq 

turlar sağlamlıq və rekreasiya baxımından insanlar üçün 

faydalıdır. Ötən ilin yayında tikintisinə başlanılmış 1590 metr 

uzunluğunda Ağbulaq Xizək Mərkəzi, bu mənada, ərazinin 

rekreasiya dəyərini daha da artıran mühüm tədbirlərdəndir. 

Rekreasiya fəaliyyətində təbii-iqlim və landşaft faktoru ilə yanaşı, 

insan amilinin, müasir menecmentin də xüsusi rolu vardır. Belə 

ki, rekreasiya zonaları ətraf mühitin mühafizəsinə, buradakı təbii 

ekosistemin və landşaftın ibtidai görüntüsünün qorunub 

saxlanılmasına çox həssasdır. Habelə rekreasiya zonasında 

məskunlaşmış yerli əhalinin həyat səviyyəsinin daimi yüksəlmə 

meylinə uyğun olaraq məşğulluq məsələlərinin həll olunması və 

mövsümilik faktoruna qarşı marketinq tədbirləri idarəetməni 

zəruri edən amillərdəndir. Bu baxımdan ötən il dekabrın 5-də 

Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət Bölgəsinin təqdimatı zamanı 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri tərəfindən 

aidiyyəti təşkilatlara verilmiş tapşırıqların icrası bu sahədə qarşıya 

qoyulmuş vəzifələrin həllində müsbət nəticələr verəcəkdir.  

“Şərq qapısı”,  5  fevral  2019-cu  il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/17846-

aghbulag-kaend-turizm-istirahaet-boelzhaesi-uzrae-rekreasiya-

giymaetlaendirmaesi.html  

Erməni xislətinin Nehrəm kəndində törətdiyi 

cinayətlər yaddaĢlarda 
 Özlərini bir etnik qrup kimi tanıyandan Avropada və 

Amerikadakı ağalarına nökərçilik etməklə havadarlar qazanan 

ermənilər hər fürsət düşdükcə onlara torpaqlarında yer vermiş 

qonşularına xaincəsinə hücumlar etməyi bir an belə, 

unutmayıblar. Tarixdə heç zaman olmamış dırnaqarası dənizdən-

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/17846-aghbulag-kaend-turizm-istirahaet-boelzhaesi-uzrae-rekreasiya-giymaetlaendirmaesi.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/17846-aghbulag-kaend-turizm-istirahaet-boelzhaesi-uzrae-rekreasiya-giymaetlaendirmaesi.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/17846-aghbulag-kaend-turizm-istirahaet-boelzhaesi-uzrae-rekreasiya-giymaetlaendirmaesi.html
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dənizə bir dövlət qurmaq xülyası ilə yaşayan ermənilər belə getsə, 

mövcud torpaqlarında da kimsənin daha qalmayacağını bilə-bilə 

yenə də öz fitnə-fəsadlarından əl çəkmir, ötən əsrin əvvəllərindən 

başlayaraq davam etdirdikləri terror və vəhşiliklərini ört-basdır 

etməyə çalışaraq qaranlıq pərdələr arxasında yeni oyunlar 

çıxarmağa çalışırlar. Amma çifayda... Bu quzu libasındakı xainlər 

bilirlər ki, dünya artıq əvvəlki dünya deyildir. Təkcə humanist 

türklər deyil, bütün dünya yuxudan ayılıb və indiki internet 

dövründə dahi alman alimi Marks, böyük rus şairi Puşkin kimi 

çox sayda tanınmış insanların erməniləri mənfur bir millət kimi 

tam dolğunluğu ilə xarakterizə edən kəlamlarını hamı bilir.  

Görəsən, yüz il əvvəl, 1918-ci ilin martında bütün 

Avropada, eləcə də 

Azərbaycanda, o cümlədən 

Bakıda yaranmış ağır ictimai-

siyasi vəziyyəti fürsət bilib 

müsəlmanlara ―dərs vermək‖ 

üçün milli qırğına hazırlaşan 

ermənilər bu gün özünün 

hərtərəfli inkişafı ilə onları 

tarixə gömməkdə olan güclü 

bir Azərbaycan Respublikası 

ilə qarşı-qarşıya qalacaqlarını 

bilsəydilər hansı yolu 

seçərdilər? Bunu demək çətin 

olsa da, hər halda erməni 

xislətinin vəhşiliklərini yada 

salmaq üçün bu faciələri 

yaşayan şahidlərin xatirələri 

ilə bir daha geri dönməkdə fayda var.  

  Mehralı Cəfərov Nehrəmin tanınmış ağsaqqallarındandır. 

Ömrünün 89 yaşını haqlasa da, hələ özünü cavan sayan Mehralı 

müəllim sovet dövründə Nehrəm məktəblərində tarix dərsi deyib. 

Həmişə tələbələrinə və həmsöhbət olduğu insanlara yaşadığı yerin 

tarixi keçmişi haqqında danışmağı, atası Cəfər kişinin, 

nehrəmlilərin şairə kimi tanıdığı nənəsi Sona xanımın 
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xatirələrindən, xüsusən XX əsrin əvvəllərində erməni quldur 

dəstələrinin Nehrəm kəndinə hücumlarından danışmağı, kənd 

camaatının özünümüdafiəsi haqqındakı o qiymətli sözlərini yada 

salmağı sevir. Elə bu dəfə də mövzu ilə bağlı Mehralı Cəfərovla 

görüşmək arzumuzu bildirəndə o, həvəslə razılaşdı.  

  Mehralı Cəfərov deyir ki, Naxçıvana erməni hücumları 

barədə onun gənclik illərində eşitdiyi çox xatirələr olub. Kaş ki, 

onları bir yerə yazsaydım, – deyə təəssüflənir. Talançı daşnak 

generalı Andranik Ozanyanın Naxçıvana hücumları, soyqırımı 

törədib Zəngəzurdan Şuşayadək olan əraziləri ələ keçirmək üçün 

etdiyi vəhşiliklər heç zaman unudulmamalıdır. Naxçıvanda o 

zaman onlar ilk soyqırımı Culfa rayonunun Yaycı kəndində 

törədiblər. Erməni qaniçənlər kəndin əhalisini qılıncdan keçirmiş, 

qadın, qoca və uşaqları Arazın qanlı sularında boğmuşlar. Həmin 

vaxt Naxçıvana köməyə gəlmiş Türk ordusunun da yardımı ilə 

Nehrəm ətrafında rüsvaycasına məğlub edilmiş Andranikin 

dəstələri geri qaçmağa məcbur oldu. Geri çəkilərkən viran 

etdikləri 18 Naxçıvan kəndi qalmışdı, – deyir ağsaqqal. 

Yaşlı nehrəmlilər 1918-ci ilin həmin günlərini yaxşı 

xatırlayırdılar, – deyə Mehralı müəllim söhbətinə davam edir. 

Məsələn, 103 il ömür sürmüş Qənbərəli Əlirzayev deyərmiş ki, 

Nehrəmdə ―Bağırsaqdərə‖ deyilən yerdə o vaxt qoyun 

saxlayırdılar. Bir gün günorta vaxtı Camaldın kəndi tərəfdən 

gələn silahlı bir atlı ona yaxınlaşıb süd istəyib, o da bir patıl 

(çobanların süd sağdığı qab) süd sağıb verib. Heybəsindən 

çıxardığı kifsəmiş kökəni patıldakı südə doğrayıb yeyən atlının 

erməni olduğunu bilən gənc həmin gecəni uzaqdakı bir mağarada 

keçirib. Səhər tezdən onu çağıran kəndliləri ilə ―Bağırsaqdərə‖yə 

gələndə qətl edilmiş 7 nəfərin meyidi ilə rastlaşıblar. Burada 

öldürülən nehrəmlilərdən 3-ü qadın, 3-ü kişi, biri isə onun üç 

aylıq körpə qardaşı olub. Qənbərəli kişi deyərdi ki, ermənilər 

onun qardaşı Gəncəlini yaralasalar da, o, ölməyibmiş, sonra onu 

evə aparıb türkəçarələrlə müalicə edib sağaldıblar.  

  O zaman milli komitənin katibi olmuş Mirzə Bağır 

deyərdi ki, bir gün sübh tezdən Andranikin dəstəsi Nehrəmə 

hücum edib. Nehrəm əhalisini top və pulemyot atəşinə tutublar. 
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Atışmanın səsi Naxçıvan şəhərinədək gəlirmiş. Nehrəm əhalisi 

güclü müqavimət göstərib. Andranikin dəstəsi böyük tələfat verib. 

Lakin ermənilər Nehrəm arxı yanındakı evlərə od vurub 

yandırıblar. Naxçıvandan köməyə gələn Hacı Heydər, Məşədi 

Heydərin adamları erməni dəstələrini yarıb Nehrəmə daxil 

olublar. Andranikin dəstəsindən 60 nəfərə yaxınının nehrəmlilər 

tərəfindən əsir alınması xəbəri böyük bir coşğu ilə qarşılanıb.  
  Həmin acılı günlərin digər bir şahidi Heydərqulu Həsənov 

deyərdi ki, o vaxt ermənilər Nehrəm dağındakı ―Taharın düzü‖ 

deyilən yerdən də Nehrəmə hücum etdilər. Andranik öz quldur 

dəstəsi ilə kənddə Hacı Qənbərin həyətinə girir. Həyətdəki sıx 

ağaclıqda arxayınlıqla oturub yemək yeməyə başlayırlar. Nehrəmlilər 

də hər yerdə pusquda adamlar qoyublarmış. Nehrəmli ağsaqqal, həm 

də sərrast tüfəng atan Müslüm Vəliyev Hacı Əlinin bağında 

gözləyirmiş. Ermənilər Müslümün adını əvvəlcədən eşitmişdilər. 

Deyilənə görə, Andranik Müslümə sifariş göndərir ki, bizə bir 

xidmətçi göndər yemək hazırlasın. Erməni Hacı Qənbərin 

daxmasının arxasından başını çıxarıb həmin sözü bir də təkrar 

edərkən Müslüm güllələri onun ağzına doldurur. Bunu gözləməyən 

ermənilər pərən-pərən düşüb həyətdən qaçırlar. Bu vaxt Nehrəm 

arxında həmin ermənilərin bir qismini məhv edirlər. 

Nehrəmdə erməni qəsbkarlarına qarşı inadla müqavimət göstərmiş 

Müslüm Vəliyev, Müseyib, Nazimin oğlu Məşədi Ələsgər, Sadıq, 

Mirzəməmməd, Bağır, Niftalı, Abdulla, Sənəm oğlu Əli, Muxtər 

Sadiqov, Qulu oğlu Məhəmməd, Səfərli, Fətəli, Kərəm, Heydərqulu 

Həsənov və başqalarının igidliyi bu gün də yaxşı xatırlanır. 

Ermənilərə qarşı döyüşlər gedərkən kənd ağsaqqallarından Hacı 

Mehdi, Kərbəlayı Muxtar, Müslüm, Kazım belə məsləhət görürlər ki, 

kənddəki qadın və uşaqları ayrıca evlərə yığsınlar. Belə də edirlər. 

Qadın-uşaq yığılan Kərbəlayı Bağırın, Nəmət Məmmədovun, Hacı 

Əliqulunun, Kərbəlayı Muxtarın, Hüseynin, Hacı Abbas bəyin 

evlərinin hər birinə iki pud neft də qoyublar ki, birdən ermənilər 

kəndi ələ keçirsə, evlərə neft töküb arvad-uşaq qarışıq yandıracağıq 

ki, cəlladların əlinə keçməsinlər. Bax belə savaşıblar ermənilərə qarşı 

o zaman. Həmin vaxt Nehrəmdə cəmi 2 top olub. Onlardan da biri 

xarab imiş, mərmi atmırmış. Nehrəmlilər o biri topun yerini tez-tez 

dəyişib Türk ordusundan köməyə gəlmiş Yavərin yardımı ilə elə 
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atırdılar ki, onların bir neçə topu varmış kimi ermənilərdə vahimə 

yarada bilsinlər.  

Erməni quldurları Nehrəmdə, eləcə də bütün Naxçıvanda 

çox azərbaycanlı öldürüb, xeyli maddi zərərlər versələr də, layiqli 

cavablarını da alıblar. Deyilənə görə, Andranik İmamzadə 

tərəfdən hücuma keçərkən kəndin ağsaqqallarından Kazımın 

çağırışı ilə ona qarşı çoxlu gənc döyüşüb. Danışırdılar ki, təkcə 

indiki Cəlil Məmmədquluzadənin Nehrəmdəki Xatirə Muzeyinin 

həyətində min nəfərə qədər erməni qulduru məhv edilib. Bir də 

onu da deyirlər ki, Andranik Nehrəmdə məğlub olandan sonra 

Vedi və Zəngəzur tərəfdə 1800 nəfər azərbaycanlını tutur. Bunu 

eşidən ozamankı Nehrəmin qlavası Kərbəlayı Muxtar Andranikə 

sifariş göndərir ki, əgər o adamların birinin burnu qanasa, 

əlimdəki erməni əsirlərinin birini də salamat buraxmayacağam. 

Və istədiyinə də nail olur, həmin adamları buraxdırır.  

 Bu gün, sözün əsl mənasında, hər tərəfdən iflasa uğramış 

erməni daşnakları 101 il əvvəl Nehrəm ətrafında da əzilib-

qovulublar. Bu gün ərazi bütövlüyümüzün qorunması üçün 

canından keçmiş bütün şəhidlərimizin, eləcə də Nehrəmin 

müdafiəsində igidlik göstərmiş bütün insanların ruhunun şad 

olmasını diləyirik, – deyir söhbətinin sonunda Mehralı müəllim. 

Və qoca nənəsinin bu zəfərlə bağlı dediyi şeirlərdən xatırlayır: 

Müslüm durub Hacı Əlinin bağında, 

Müseyib sağında, Sadıq solunda, 

Qırıb tökür İmamzadə dalında. 

Yeri ha, yeri ha, köpək əndiri, 

Nehrəmlilər göydən quşu endiri. 

Yavər də topunu durmadan atdı, 

Andranikin qoşunu yan-yana yatdı, 

Hay ilə gəlmişdi huyuna çatdı. 

Yeri ha, yeri ha, köpək əndiri, 

Nehrəmlilər göydən quşu endiri. 

Ərəzində Səməd, Nehrəmdə Müslüm, 

Hücuma keçdilər hamıdan üstün, 

Andranikin qoşunun etdilər təslim. 
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Yeri ha, yeri ha, köpək əndiri, 

Nehrəmlilər göydən quşu endiri.  

“Şərq qapısı”,  30  mart  2019-cu  il  

http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/18303-ermaeni-

khislaetinin-nehraem-kaendindae-toeraetdiyi-dzinayaetlaer-

yaddashlarda.html  

Tarixi həqiqətlər erməni terrorizmini ifĢa edir 
Rusiyalı tarixçi alimlə müsahibə 

 Bu günlərdə tanınmış rusiyalı alim, tarixçi və 

hüquqşünas, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Hüquq və 

İnsan Haqları İnstitutunun fəxri professoru, Avropa Elm və 

Sənaye Konsorsiumunun (ESIC) qızıl medal mükafatçısı Oleq 

Kuznetsov muxtar respublikamıza səfər edib. Alimlə ―Şərq 

qapısı‖ qəzetinin redaksiyasında görüşüb səfərinin məqsədi və 

Naxçıvan haqqında təəssüratlarını öyrəndik.  

 – Oleq Yuriyeviç, səhv etmirəmsə, bu sizin Naxçıvana 

üçüncü səfərinizdir… 
 – Bəli, Naxçıvana 2014-cü ilin iyulunda və daha sonra isə 

ötən ilin yanvarında səfərim olub. Əvvəlki səfərlərimlə müqayisədə 

Naxçıvanın gözəl yazını gördüyüm üçün çox sevinirəm. Burada hər 

yer gözəldir. İnsanlar, təbiət, şəhər. Bu dəfə səfər proqramı qısa 

olduğu üçün çox gəzmək imkanımız olmasa da, gördüyüm yerlər 

məndə dərin təəssüratlar yaratdı. Ən çox isə diyarınızdakı gənclərin 

hər yerdə gözümə 

dəyməsini qeyd edə 

bilərəm. Ölkənizlə 

çox sıx əlaqəsi olan 

bir əcnəbi kimi deyə 

bilərəm ki, nax-

çıvanlı gənclərin fəal 

həyat tərzi yalnız 

paytaxt Bakı ilə 

müqayisə oluna bi-

lər. Bu isə ümumi 

inkişafın bir nəticəsi 

kimi çox mühüm 

http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/18303-ermaeni-khislaetinin-nehraem-kaendindae-toeraetdiyi-dzinayaetlaer-yaddashlarda.html
http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/18303-ermaeni-khislaetinin-nehraem-kaendindae-toeraetdiyi-dzinayaetlaer-yaddashlarda.html
http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/18303-ermaeni-khislaetinin-nehraem-kaendindae-toeraetdiyi-dzinayaetlaer-yaddashlarda.html
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faktdır. Çünki həya-tın dinamikası gənc-lərlə daha çox ölçülür.  

  – Siz təkcə Azərbaycanda və Rusiyada deyil, bütün 

dünyada tanınmış alimsiniz. Araşdırmalarınızı hansı 

istiqamətlərdə aparırsınız? 

 – Məni dünyada, o cümlədən Azərbaycanda, Cənubi 

Qafqazda və Şərqi Avropada tarixçi kimi tanısalar da, Rusiyada 

daha çox hüquqşünas kimi mənə müraciət edirlər. Belə ki, tarixçi 

kimi xalqların tarixi və qarşılıqlı əlaqələrinin öyrənilməsi ilə 

yanaşı, sovet dövlətinin dağılması ilə hər yerdə olduğu kimi, 

Rusiyada da hüquqi bazanın formalaşdırılması üçün yeni 

araşdırmalara ehtiyac var idi. Mən də ikinci təhsilim olan 

hüquqşünas kimi burada işlər görməyə başladım və müəyyən 

uğurlar qazandım. Düşünürəm ki, elmi sahədə əldə etdiyim 

nailiyyətlər, tapıntılar mənim çıxışlarımın əsasında dayanmaqla, 

həm də gəldiyim nəticələrin obyektiv olaraq qəbuluna imkan 

verir. Hər halda bunu xoşlamayanlar olsa da.  

 – Yeri gəlmişkən, tarixçi kimi sizin əsas 

araşdırmalarınız erməni terrorizmi və onun fəsadları 

haqqındadır.  

– Təkcə tarixçi kimi deyil, bir beynəlxalq hüquqşünas 

kimi də bu problemə qarşı fikir söyləmək, tutarlı arqumentlərlə 

çıxış etmək mümkündür. Hüquqşünas kimi daha sonra, ancaq bir 

tarixçi kimi onu deyə bilərəm ki, bu problem təkcə Azərbaycana, 

yaxud azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün insanlığa, bəşəriyyətə 

qarşıdır. Erməni terrorizmi elə bir bəladır ki, o, sərhəd, ölkə və ya 

xalq tanımayan bir fitnə kimi ermənilərin qanına hopub, onların 

dövlət siyasətinin əsasına çevrilib. Elə ona görə də ermənilər, 

bayaq qeyd etdiyim kimi, tarixi saxtalaşdırmağa, obyektiv 

prizmadan çıxış edən tarixçilərin işlərinə kölgə salmağa və hətta 

onlara hədə-qorxu gəlməyə də çalışırlar. Bu isə təəssüf doğurur. 

Ancaq dünyanın gözü hər şeyi yaxşı görür və real təhlükələri 

qiymətləndirir. Elə götürək vətəndaşı olduğum Rusiyanı. Mən 

2006-cı ildən başlayaraq bu erməni terrorizmi barədə araşdırmalar 

aparıb yazılar dərc etdirirəm. Hər şey ondan başladı ki, Rusiya 

Dövlət Dumasında terrorla mübarizə sahəsində qanun layihəsi 

üzərində işləmək üçün dəvət olunanda bu sahədə araşdırmalar 
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aparmaq məqsədilə bir çox mühüm tarixi sənədlərlə tanış oldum. 

Və gəldiyim nəticə bundan ibarət oldu ki, erməni terrorizmi 

planetdə mövcud olan və kimlərəsə qarşı yönəlmiş terror 

hadisələrindən fərqli olaraq hər yerdə və hamıya qarşı yönəlmiş 

bir kabusdur. Məsələn, 1983-cü ilə dair ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat 

İdarəsinə məxsus bir sənəddə açıq-aydın göstərilirdi ki, 1975-ci 

ildən 1983-cü ilədək səkkiz il ərzində ermənilər dünyanın 22 

ölkəsində 300-dən artıq terror hadisəsi törədiblər. Ayrıca, 1977-ci 

ildə Moskva metrosundakı partlayış gizlədildiyi üçün 

amerikalıların hesabatında bu fakt göstərilməmişdi. Tanış 

olduğum Fransa xüsusi xidmət orqanlarının hesabatında isə 

Parisin Orli Hava Limanında türklərə qarşı 1983-cü ildə ermənilər 

tərəfindən törədilmiş terror aktının təfərrüatları ilə tanış olduqda 

daha dəhşətli faktlar ortaya çıxır. Belə ki, müxtəlif ölkələrdə 

yaşayan erməni millətindən olan terrorçuların vahid bir 

mərkəzdən idarə edilərək bu əməli törətmələri cinayətin qlobal 

miqyasını, təşkilatçılıq və logistik dəstək baxımından nə qədər 

vahimə doğurduğunu bir daha sübut edir. Buna görə də erməni 

terrorizminin mahiyyətinə, onun azğınlığına hər yerdə olduğu 

kimi, Rusiyada da ciddi yanaşılır, onun törətdiyi təhlükələrə qarşı 

mübarizə yolları axtarılır. Hesab edirəm ki, erməni terrorizminə 

və onun hər cür havadarlarına qarşı birgə mübarizə aparılıb yox 

ediləndən sonra Azərbaycanın da işğal olunmuş torpaqlarının sülh 

yolu ilə geri qaytarılması üçün əlverişli şərait yaranacaq. Bunun 

üçün də biz tarixçilər, beynəlxalq hüquqşünaslar, yaxud siz 

jurnalistlər də çox çalışmalı, qaranlıq məqamları üzə çıxarmalı, 

terrora dayanan erməni ideologiyasını ifşa etməliyik. 

            – Bu məqsədlə apardığınız araşdırmalarda hansı yeni 

nəticələr vardır?  
         – Mənə verilmiş tapşırıqlar əsasında arxivlərdə apardığım 

son araşdırmalarımdan əldə etdiyim nəticələrə əsasən deyə 

bilərəm ki, erməni millətçilərinin keçmişdə sovet dövləti əleyhinə 

apardıqları xain fəaliyyətin izlərinin tapılması və ifşa olunması 

üzrə maraqlı məlumatlar əldə etmişəm. Belə ki, 1950-ci illərə aid 

arxiv materiallarından İkinci Dünya müharibəsi dövründə alman 

nasistləri ilə əməkdaşlıq etmiş erməni millətçilərinin axtarılıb üzə 
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çıxarılması ilə əlaqədar bütün Cənubi Qafqazda aparılan əks-

kəşfiyyat tədbirləri barədə bir neçə sənəd əldə etmişəm. Belə ki, 

məlumatlara əsasən həmin dövrdə alman kəşfiyyat orqanı olan 

Dromedarda general Dro kimi mindən artıq erməni millətindən 

olan şəxsin xidmət etməsi faktı məlumdur. Bu satqınlar həmin 

müharibə dövründə sovet ordusu arxasında təxribat işləri ilə 

məşğul olublar. Qeyd edim ki, erməni xainlərinin ifşa olunması 

üçün həmin dövrdə bu axtarış tədbirlərinə dövlət təhlükəsizlik 

orqanlarında yüksək vəzifə tutmuş Azərbaycan xalqının böyük 

oğlu Heydər Əliyev rəhbərlik edib. Bundan əlavə, 1960-cı illərin 

əvvəlində də artıq podpolkovnik rütbəsində olan ulu öndər Heydər 

Əliyev Amerika Kəşfiyyat İdarəsinə xidmət edən erməni daşnak 

ünsürlərinin ifşa olunması, onların sovet dövlətinə qarşı 

xəyanətinin üzə çıxarılması üçün çalışırdı. Mən istəyirəm ki, əldə 

etdiyim bu iki mühüm sənəd Naxçıvanda işıq üzü görsün. 

 Daha bir maraqlı fakt isə əslində, bugünkü Ermənistan 

hakimiyyətinin və devrilmiş Köçəryan-Sarkisyan klanının iç 

üzünü ifşa edir. Belə ki, Njde adı ilə tanınan erməni terrorçusu 

Ter-Arutunyana İrəvanda heykəl qoyulması terrorizmi özünün 

dövlət siyasətinə çevirmiş Ermənistanın dünyada öz adı ilə 

tanınması üçün kifayət qədər tutarlı faktdır. 1918-1920-ci illərdə 

Zəngəzur, Vedibasar, Qarabağ, Göyçə mahallarında və 

Naxçıvanda minlərlə dinc azərbaycanlının qatili olmuş belə bir 

insanın ermənicə qəhrəmanlaşdırılması, məncə, əslində, onların 

gerçək sifətini tanıtmaq üçün kifayətdir. Bir tarixçi kimi mən bu 

işdə azərbaycanlı dostlarımla hər cür əməkdaşlığa hazıram.  

 – Müsahibə üçün sağ olun. 

“Şərq qapısı”,  10  aprel  2019-cu il   

http://www.serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/19756-tarikhi-

haezhizhaetlaer-ermaeni-terrorizmini-ifsha-edir.html  

Turizmdə startap layihələri 
 Cəmiyyətin inkişaf imperativləri arasında, heç şübhəsiz, 

iqtisadi və sosial həyatda köklü dəyişikliklərə səbəb olan 

mütərəqqi innovasiyaların mühüm rolu vardır. Xüsusən 

iqtisadiyyatda, müxtəlif istehsal və xidmət sahələrində irəli 

http://www.serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/19756-tarikhi-haezhizhaetlaer-ermaeni-terrorizmini-ifsha-edir.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/19756-tarikhi-haezhizhaetlaer-ermaeni-terrorizmini-ifsha-edir.html
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sürülən sadə innovativ ideyaların genişlənərək mədəni 

tələbatların ödənilməsi vasitəsinə çevrilməsi, milyardlarla dollar 

gəlir gətirərək minlərlə yeni iş yeri yaratması belə layihələrə olan 

diqqəti də artırır. Əvvəlki biznes ideyalarından bəhrələnən, lakin 

məzmunca tamamilə yeni fikir və yanaşmanın məhsulu olan 

startap layihələri də, bu mənada, gələcəkdə innovativ ideyaları 

körükləyən, bu gün isə yaradıcı gəncliyin potensialını ortaya 

çıxaran uğurlu başlanğıc yoludur.  

  Ancaq uğurlu biznesə gedən yolda atılan hər yeni addım, 

mütləq mənada, gələ-

cəyin parlaq ulduzu 

ola bilmək deyil. 

Tarixi təcrübə göstərir 

ki, insan düşüncəsinin 

kiçik bir qığılcımı 

bəzən, son nəticədə, 

elə böyük və gur 

işıqla yolumuzu ay-

dınladır ki, sonradan 

bu fikir sahibinin, 

yəni bir startapçının 

yeniyetmə bir gənc olduğuna inanmağın gəlmir. Bu mənada, 

müasir dövrün çağırışlarına cavab verib, gəncliyin sağlam və 

yaradıcı böyüməsinə xidmət edən belə layihələrin stimullaşdırıcı 

impulslarına heç bir şübhə yoxdur. Ona görə də ölkəmizdə və 

muxtar respublikamızda startapçı düşüncəsi ilə hansısa yeni bir 

yaradıcı ideya ortaya qoyan bugünkü gəncləri sabahın islahatçı 

innovatorları kimi ərsəyə gətirmək istər təhsil qurumlarının, istər 

hami təşkilatların və eləcə də bütün cəmiyyətin vəzifəsi olaraq 

qarşıya qoyulub. Çünki startapçı kimi bir araya gəlib, ―beyin 

fırtınası‖ yolu ilə ―başsındıran‖ bugünkü kövrək gənclərin sabahın 

qətiyyətli ekspertlərinə çevrilməsi üçün onlara özlərini sübut 

etməyə imkan verən geniş meydan yaradılması da cəmiyyətin 

digər bir sosial sifarişi kimi öz zərurətini göstərir. Çünki yalnız 

yenilənmə ilə öz inkişafına qovuşa bilən istənilən cəmiyyətdə 
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köhnə, ətalətli sistem ünsürlərindən qurtulmağın tək yolu da belə 

islahatlardan keçir.  

  Zəmanəmizin çağırışları olduqca geniş və mürəkkəbdir. 

Qloballaşma dövründə inkişafa yeni yanaşma prizmasından 

baxdıqda görürük ki, yeniliklər özü qapımızadək gəlir. Həyatın 

hər bir sahəsində – yüksək texnologiyalı istehsalda, rabitə və 

telekommunikasiyada, təhsil və səhiyyədə, turizm və məişət 

xidmətində istifadə etdiyimiz yeniliklər bugünkü real həyatımızın 

bir parçasıdır. Cəmisi 10-15 il əvvəl xəyal edilən bu reallıq öz 

bərabərində həm də yüksək texnoloji biliklərə, rasional idarəetmə 

bacarıqlarına və məntiqi təfəkkürə malik olan yeni insan resursları 

yaratmağı tələb edir. Bu da gələcəkdəki hər hansı məsələdə 

―beyin idxalı‖ndan azad olmağımıza imkan yaradan 

amillərdəndir.  

 Turizm innovasiyaların geniş tətbiq olunduğu və startapçı 

ideyaların daha çox yayıldığı unikal biznes sahələrindən biridir. 

Az qala trilyon yarım ABŞ dolları həcmində dünya turizm bazarı, 

bir milyard 200 milyondan artıq aktiv səyahətçi, yüzlərlə sayda 

turizm növü və səyahətçilərin ölkə mənşəyinə görə yaranan 

müxtəlifməzmunlu münasibətlər bu sahənin cazibədarlığını 

artırmaqla təşkilati və idarəetmə məsələlərini də rəngarəng edir. 

 Təcrübə göstərir ki, ilk baxışda sadə görünməsindən həvəslənib 

turizmdə biznesə, yaxud da akademik fəaliyyətə girişənlərin 

sonradan öz mövqeyini itirməsi və yaxud da, sadəcə, passiv 

şəkildə gününü saymasının da səbəbi məhz turizm sənayesinin 

özünəməxsusluğunu düzgün qiymətləndirə bilməməsidir. Bu 

baxımdan turizmin təşkili və idarəedilməsi məsələlərinə 

yanaşmada plagiarizmdən uzaq, daha çox araşdırma ilə ehtiva 

olunan və sektorun rəqabət qabiliyyətinin artırılmasına yönəlmiş 

startap layihələri turizm bazarının canlanmasına imkan verir.  
 Turizmdə startap layihələri mahiyyətcə unikal olub, 

qaynaqlandığı biznes ideyasına görə də ciddi resurs mənbəyinə 

əsaslanır. Belə resurslar kimi regionun əhali ehtiyatları, 

müəssisələrin insan resursları, təbii, tarixi-mədəni və antropoloji 

ehtiyatlar əsas götürülür. Bunlardan əlavə, yeni bir layihə üzərində 

işləyən gənc startapçılar turizmdə komfort standartlarının daimi 

olaraq yenilənməsi və turistlərin səyahət motivlərinin də rekreasiya 
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və mənəvi zənginləşmək olduğunu yaxşı bilməlidirlər. Bundan əlavə, 

turizm ehtiyatlarının əvvəllər istifadə edilməmiş olması müasir 

turistlərdə onlara qarşı marağı da dəfələrlə artıran amillərdəndir. 

Odur ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm-xidmət 

sektorunda tətbiq edilmək üçün yaradılan startap layihələrində ilk 

olaraq regiona məxsus unikal turizm ehtiyatlarının istifadəsi əsasında 

xidmətlərin diversifikasiyası və regionun potensial turizm bazarı 

müştərilərinin marağını cəlb edəcək yeni təkliflər nəzərdən keçirilə 

bilər. Bu zaman gənc startapçı müasir dünya turistlərini ən çox 

düşündürən təhlükəsizlik və xidmətlərə zəmanət qayğısını, əslində, 

yeni bir biznes fürsəti kimi dəyərləndirməyi də bacarmalıdır. Buna 

görə də Naxçıvanın ən rahat səyahət edilə bilən bir yer kimi 

tanıdılması turizm üzrə yeni layihənin əsaslandırılmasında baş 

maddə kimi göstərilməlidir. 

 Turistlərə göstərilən xidmətlər arasında özünün qeyri-standartlığı ilə 

seçilən asudə vaxtın təşkili, əyləncə, animasiya və eləcə də bələdçilik 

servisləri daha çox yaradıcı düşüncə tələb edir. Praktika göstərir ki, 

dünyanın əksər turizm destinasiyalarına səyahət etmiş təcrübəli 

turistlərdə təəssürat yaratmaq mexanizmi də məhz bu xidmət 

sahələrində verilən innovativyönümlü qərarlara çox həssasdır. 

Turizməyönəlik fəaliyyət göstərən startapçı sahibkar və ya fərdi 

mütəxəssis bütün bunları öz üzərinə götürməklə, əslində, daşıdığı 

sosial məsuliyyətin və qarşılıqlı biznes öhdəliklərinin də nə qədər 

dərin olduğunu bilməlidir. Əks halda, turizm kimi iqtisadi, sosial və 

mədəni maraqların kəsişdiyi həssas bir sahədə pay sahibi olmaq 

çətindir. Məsələn, Naxçıvana Avropa və ya Amerikadan gəlmiş 

turistlərə dünyadakı peşəkar servisləri təkrarlamaq yerinə 

diyarımızın özünəməxsus unikallığından qaynaqlanan, onlarda sırf 

Naxçıvan təəssüratı formalaşdıracaq turzərflər təklif oluna bilər. 

  Uca Yaradan diyarımıza nə qədər bənzərsiz sərvətlər, 

xalqımıza tolerantlıq və qonaqpərvərlik duyğuları bəxş edibsə, bir 

o qədər də turistlərin marağına səbəb ola biləcək yeni ideyalar 

gənc startapçıları gözləyir. Bu, onların imzası ilə olacaq.  

“Şərq qapısı”,   1  iyun  2019-cu il 

http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/19757-turizmdae-

startap-layihaelaeri.html  

http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/19757-turizmdae-startap-layihaelaeri.html
http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/19757-turizmdae-startap-layihaelaeri.html
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Yazın bir günü 
 Martın sonlarında qəfil yağan qarın soyuğundan üşüyüb 

daş altına sığınan utancaq bənövşələrin günəşlə doyunca 

baxışaraq yenidən boy göstərdiyi bu yaz günlərində ucqar bir dağ 

kəndinə gəlib, ətri ilə insanı məst edən çiçəkləri, gur şırıltısı ilə 

zehni yüngülləşdirən dağ çayını və səhər saat 5-dən başlayan 

qaynar həyatı görənlər iş-gücə baxmayıb bir gün yenə buraya 

gəlməyi çox arzulayır. Yaşıllığa bürünmüş kəndi üzük qaşı kimi 

dövrələyən sərt qayalı dağlardan həzin-həzin axan bulaqların 

gözündən bir ovuc su içib dərindən nəfəs aldıqca bu dünyada 

yaşadığınız ən gözəl günləri də dostlarla paylaşmaq yerinə 

düşər.  

  Hələ qədimdə soyuq qış gecələrində isti kürsünün başında 

oturub səbirlə yazın gəlişini gözləyən dədə-babalarımız, – yazın 

bir günü, yayın bir həftəsi, payızın yarısı, qışın hamısı, – deyiblər. 

Doğrudan da, yazda Günəşin doğmasından da erkən oyanan 

kəndli sabahın ilk şəfəqlərindən başlayaraq onu gözləyən işlərinin 
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arxasınca tələsir. İş də ki maşallah, bir deyil, beş deyil. Kəndin 

büllur kimi saf, təmiz havasını, suyunu, aşıb-daşan meyvəsinin, 

bal-qaymağının dadını heç nə ilə dəyişməyən bu torpağın 

sakinlərinin yaz günlərindəki başdan aşan işlərini saymaqla 

bitməz. Yalnız dolanışıq üçün ala-babat bir iş tapıb gün keçirmək 

istəyən ―şah tənbəlləri‖nin əksinə olaraq bugünkü işgüzar kəndli 

həyətində yüzə yaxın arısı, bir o qədər toyuq-cücəsi, 5-10 baş 

mal-qarası, yaxud 50-60 qoyun-quzusu olmasa, necə deyərlər, 

qaralı (qərarı) gəlməz. Hamı bilir ki, yay aylarında belə, dağ 

kəndlərinin qonaq-qarası əskik olmaz. Bir də baxdın ki, hələ yay 

təzə girəndə şəhərdən uşaqların tələbə yoldaşları tökülüb gəldilər. 

Aranın 40 dərəcə istisindən qaçıb kəndin sərinliyində xumarlanan 

belə əziz qonaqlara geniş süfrə açmaq üçün kəndlinin evində nə 

desən var. Odur ki, bu cür bir həyat tərzinə alışmış insanların bu 

yaz günlərində əl-ayağını kəndirlə bağlasan da, bir yerdə duran 

deyil. 

 Kəndin yaz günləri uzun və mənalı keçir. Doğrudur, indi 

kəndlinin həyatında şəhər elementləri artıb, xüsusən xanımların 

bir çox məişət və mətbəx işləri avtomatlaşdıqca özünü, bir növ, 

ultramüasir hesab edib, həyətindəki atasından qalma alma 

ağaclarına qulluq əvəzinə, sadəcə, samovar salıb çay içməklə 

gününü keçirənlər də vardır. Amma qonşudan 3-4 dənə ev 

yumurtasını pay umub, broyler toyuğundan da kabab çəkən 

belələrinin yerinə elə qoçaq kənd adamlarından da danışmaq 

lazımdır ki, hər biri istəsə, elə bu gün şəhərdə 3 otaqlı mənzilin 

pulunu nağd sayıb ala bilər. Necə deyərlər, bağına sahib çıxıb, 

təsərrüfat qurub, təmtəraqlı gün keçirən belə insanların nə qədər 

istəsən, qonağı ol. Odur ki, bir həftəsonu yolunu kəndə salıb, 

asudə vaxtını mənalı keçirənlər bu yaz gününün haradan belə 

sürətlə keçdiyini özləri görəcək. 

  İş-gücün qaynadığı yaz günlərində kəndin sosial həyatı da, 

sözün əsl mənasında, gur bulaq kimi çağlayır. Qəbul 

imtahanlarına hazırlaşan yeniyetmələrin həyəcanı, yeni işə girmiş 

gənclərin hazırlıqları, yaxud yenicə nişanlanmış qızların cehizlik 

tədarükü və kəndi hamıdan yaxşı tanıyan qarı nənələrin pıçhapıçla 

toy-düyün qiybətləri sanki bu aylarda bir-birinə qarışır. Kənd 
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ziyalıları da builki yetirmələrinin uğurlarına öz övladları kimi 

hamıdan çox inanaraq onları kəndin gələcək həkimi, müəllimi 

görmək arzusu ilə xeyir-dualar edirlər. Bəli, bu kənddə yaşayan 

insanların hamısı bir-birinə doğma olmasa da, yad da deyil. Odur 

ki, el duası müstəcəb olar, – inancı ilə yola çıxan heç bir gənc 

indiyə qədər kəndə əliboş qayıtmayıb, onu böyüdüb ərsəyə gətirən 

valideynlərini və müəllimlərini həmişə sevindiriblər. Allahın 

köməyi ilə bu il də belə olacaq!  

  Yaz günləri şıltaq olur. Bir də görürsən ki, parlaq yaz 

Günəşinin istisinə aldanıb, evdən hazırlıqsız çölə çıxdığında 

Dərələyəzin quzeyindən ilanquyruğu qara bir bulud aldı başının 

üstünü, bir anda elə yağdı, elə yağdı ki, oldun cumculuq. Amma 

payıza baxma, bu yağış bir-birini sevənlərin küsülülüyü kimi cəmi 

5-10 dəqiqə çəkər. O, yenidən öz yerini masmavi səmaya verəcək. 

Min illərdir, buna alışmış bu yerlərin insanlarına görə isə belə yaz 

yağışı, əslində, ruzi-bərəkət, erkən yazda torpağa əkilənlərə can 

verən nurdur. Çünki bu dağlardakı qar-yağış olmasa, nə bulaqlar 

çağlayacaq, nə kəndi tən yarı edən çay kükrəyəcək, nə çiçəklər 

açacaq, nə də aranın bol taxılı olacaq. Odur ki, bu yaz günündə 

yağan yağışın doyunca tamaşasına çıxıb, sonra da Qanlıgöldən 

Salvartının zirvəsinədək uzanan Fatma nənənin gözoxşayan 

―yeddirəngli xalçası‖nı seyr etmək istəyən varsa, həftə sonunadək 

kənddə qalmağa dəyər. Xalq təqviminə görə, bu aylarda hər cümə 

axşamına doğru Uca Yaradan bu torpaqların nur payını, ruzi-

bərəkətin rəhni olan yaz yağışını əsirgəməyəcək. 

Yaz həm də sevgi, məhəbbət fəslidir. Şehli dağ 

çəmənlərində sanki məhəbbət dastanlarındakı sevgililərtək bir-

birinə sarılmış lalə-qərənfilin rayihəsini, yaxud həyətin 

ortasındakı uca alma ağacının uc budağındakı yuvasında sübh 

nəğməsi oxuyan quşların cəh-cəhini duymaq istəyənlər üçün bu 

yaz günündə kəndə gəlmək əsl fürsətdir. 

 Burada həyat lap nağıllardakı kimidir. İnsana sevgisi, 

ağsaqqal, ağbirçəyinə olan hörmətilə həmişə öyünən, həyatın ən 

çətin sınaqlarında insanların elliklə bir-birinin dadına çatdığı bu 

kənddə nə cəftəli qapı, nə də kilidli darvazalar var. Qonşuya təşrif 

buyuran əziz qonağın görüşünə gəlib xoşgəldin edən, toy səsi 
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gəldiyində ev sahibindən də çox sevinib, bir işin ucundan yapışan 

bu saf insanların yurd sevgisi yazın gəlişi ilə sanki yenidən 

pöhrələnib qol-budaq atır, körpə ürəklərdə də özünə dərin yuvalar 

salır. Burada hamı həyatın axarını, bax, bu məhəbbətdə görür. 

Hamı istəyir ki, onların övladları da gələcəkdə bir-birlərini, bax 

beləcə, sevib, əzizləsinlər. Ata-babalarından onlara miras qalmış 

yurd sevgisi kimi...  

 “Şərq qapısı”,  5 iyun  2019-cu il 

http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/19758-yaz-n-bir-zhunu.html  

Duzdağ ideal müalicə məkanıdır 
Ġnsan sağlamlığının qorunması mühüm bəĢəri 

vəzifələrdəndir. Bu baxımdan hələ qədim dövrlərdən təbii 

ehtiyatlardan istifadə etməklə sanatoriya və kurort müalicəsi ən 

yaxĢı səmərə verən üsullardan biri olub. Müasir dövrdə isə geniĢ 

yayılmıĢ turizm növlərindən olan müalicəsağlamhq turizminin 

sürətlə inkiĢaf edərək dünya üzrə təqribən 14 faizlik bir həcmə 

malik olması onun mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərir. 

Dünyada çox sayda insanın əziyyət çəkdiyi astma 

xəstəiiyinin speieoterapiya, yəni duz mağarasında təbii üsuiiaria 

müaiicəsi müasir tibbin mühüm 

naiiiyyətiərindəndir. Planetdə 

insan sayının artması və bir çox 

yerlərdə hava-iqlim şəraitinin 

ağırlaşması ilə astma xəstə-

liyinin də yayılması bu müalicə 

növünə olan marağı artırır. 

Belə ki, baş ofisi Yeni Ze-

landiyada yerləşən və dünyanın 

135 ölkəsində təmsilçiliyi olan 

Qlobal Astma Şəbəkəsinin 

2018-ci il üçün hazırdadığı illik 

hesabatda ümumilikdə dünya 

üzrə təqribən 339 milyon 

insanın astmadan əziyyət 

çəkdiyi və hər gün 1000-ə 

yaxın insanın isə bu xəstəlikdən dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Ona 

http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/19758-yaz-n-bir-zhunu.html
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görə də ölkəmizin təbii sərvətləri arasında mühüm yer tutan 

Naxçıvandakı daşduz mağaraları əsasında astma xəstəliyinin 

müalicəsi həm tibbi-bioloji, həm də humanitar əhəmiyyətinə görə 

olduqca diqqətçəkəndir. 

Təbii üsullarla müalicə baxımından Naxçıvan çox zəngin 

sərvətlərə malikdir. Muxtar respublikanın yerləşdiyi ərazinin quru 

və təmiz havası, Darıdağ, Sirab, Vayxır kimi müalicəvi mineral 

suları, Batabat, Qanlıgöl, Gəmiqaya kimi dağlıq ərazilərdəki saf 

ekoloji şəraiti təkcə Cənubi Qafqazda deyil, bütün Avropa üzrə 

seçilən çox geniş çeşiddə dərman bitkiləri arealı və şübhəsiz, 

Duzdağın möcüzəvi duz müalicəsi Naxçıvana şəfa məqsədilə 

gələn insanların əsas niyyətlərindəndir. Buna görə də hər il 4 minə 

yaxın pasiyentin müalicə olunduğu Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi 

son illər dünya miqyasında tanınmağa başlayıb. 

Duzdağ əhalisi təqribən 100 min nəfər olan Naxçıvan 

şəhərindənH kilometrşimalqərbdə yerləşir. Burada milyon illər 

əwəl təbii şəraitdə formalaşmış nəhəng xörək duzu yataqları 

mövcuddur. Ehtiyatları 90 milyon tona yaxın hesablanan bu 

duzun iki minillik çıxarılma tarixi var. 

Naxçıvan Şərqlə Qərb arasında qədim İpək yolu üzərində 

yerləşdiyindən daş duzun buradan dəvə karvanları ilə min 

kilometrlərlə uzaqlara daşındığı söylənilir. Yerli əhali arasında 

duzla, onun müalicəvi möcüzələri ilə bağlı çoxlu maraqlı hekayə 

söylənilir. Duzun Naxçıvanın 5 minillik şəhər mədəniyyətinin 

formalaşmasında mühüm rolu olduğu faktı aşkardır. Bunu ərazidə 

aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunmuş və duz 

çıxarılmasında istifadə edilən maddi-mədəniyyət nümunələri 

təsdiqləyir. 1950-ci illərdən başlayaraq Duzdağda duzun sənaye 

üsulu ilə geniş həcmdə çıxarılmasına başlanmış, beləliklə, Yer 

səthindən təxminən 100 metr aşağıda çoxlu sayda insanın sığışa 

biləcəyi nəhəng duz mağaraları yaranmışdır. Dünyada duz 

mağaralarında bronxial-astma və ağciyər xəstəliklərindən əziyyət 

çəkən insanların müalicəsi üsulu speleoterapiya kəşf olunandan 

sonra Duzdağ həm də müalicə məkanı kimi tanınmışdır. 

Duzdağda 1979-cu ildə 50 çarpayısı olan xəstəxana 

fəaliyyətə başlayıb. 1980-ci ildə çarpayıların sayı 100-dək 
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artırılıb. 1980-ci illərin axırlarında SSRİ-nin süqut etməsi və 

Naxçıvanın blokadaya alınması ilə yaranan ağır sosial-iqtisadi 

vəziyyət Duzdağ xəstəxanasının işinə də mənfi təsir göstərib. 

Lakin tikintisi 2008-ci ildə başa çatdırılan Duzdağ Fizioterapiya 

Mərkəzi hazırda 450-yə yaxın yataq sayı, pasiyentləri və burada 

çalışan tibbi personalı ilə diqqəti cəlb edir, eləcə də Duzdağa 

tanışlıq məqsədilə gələn turistlər üçün çox gözəl şəraitə malikdir. 

Qeyd edək ki, hazırda speleoterapiya üsulu ilə dünyanın 

bir çox yerlərində müalicə tətbiq olunur. Lakin Naxçıvan 

Duzdağının coğrafi yerləşmə mövqeyi, buradakı duz 

ehtiyatlarının həcmi və tətbiq olunan müalicənin keyfiyyəti 

fərqlidir. Ümumiyyətlə, Duzdağın dəniz səviyyəsindən 

yüksəkliyi, şaxtalardakı mövcud hava şəraiti, temperatur, rütubət, 

atmosfer təzyiqi və oksigenin faizlə miqdarı, bakterioloji tərkibi 

burada astma və allergiyadan əziyyət çəkən xəstələrin 

müalicəsinin ideal nəticələr verməsinə şərait yaradır. Belə ki, 

insanların dərinliyə enmədən birbaşa 300 metrədək uzanan duz 

şaxtasına heç bir fobiya olmadan daxil olması, il ərzində buradakı 

havanın 18-20 dərəcədə sabit temperaturu, zəhərli qazların son 

dərəcə minimum səviyyəsi duz müalicəsinin effektini artıran əsas 

amillərdəndir. Şübhəsiz, son dövrlər yaradılan müasir 

infrastruktur, yaxınlıqdakı beşulduzlu Duzdağ hoteli, Naxçıvan 

şəhərindən müntəzəm olaraq işləyən sərinişin avtobus xidmətləri, 

şaxtanın girəcəyində təklif olunan iaşə və hədiyyəlik əşya satışı və 

ənəsası, tibbi personalın pasiyentlərə qayğısı istər müalicəyə 

gələnlər, istərsə də onları müşaiyət edənlər üçün hərcür 

imkanlaryaradır. Mərkəzin xidmətlərindən istifadə edən Bakı və 

Sumqayıt şəhərləri, habelə Quba, Qusar, Qəbələ, Şəmkir, 

Goranboy, Bərdə, Yevlax, habelə Lənkəran və Masallı 

vətəndaşları jlə yanaşı Türkiyə, Ukrayna, iran, Rusiya, Tacikistan, 

Gürcüstan, Qazaxıstan, Almaniya, Britaniya, Hollandiya, 

avstriyalı turistlər də Duzdağın möcüzəvi müalicə potensialından 

razılıq edirlər. Uşaqlar üçün 12, böyüklər üçün isə 18 günədək 

davam edən müalicə kursları pasiyentlərin dərman istifadə 

etmədən sağalmasına səbəb olur ki, bu da onların ən şirin nemətə 

cansağlığına qovuşması deməkdir. 
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Qeyd edək ki, Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin 

yerləşdiyi duz şaxtaları eyni zamanda görməli yer kimi də 

həvəskar turistlərin və ekskursiyaçı tələbələrin ən çox gəzdikləri 

yerlərdəndir. Hər il tanışlıq və ekskursiya məqsədilə Naxçıvana 

gələn çox sayda turist Duzdağa da baş çəkərək bu nadir təbiət və 

insan əli möcüzəsinə tamaşa edib dərin təəssüratlarla geri qayıdır. 

Bu il Duzdağda mağara müalicəsinə başlanılmasının 40 ili 

tamam olur. Bu baxımdan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin 40 

illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 16 may 2019-cu il tarixli 

sərəncamı dünya əhəmiyyətli bu uinkal müalicə mərkəzinə verilən 

yüksək qiymətdir. Mərkəz gələcəkdə də insanların sağlamlığının 

bərpasında rolunu artıracaq. 

“Azərbaycan”,  8  iyun  2019-cu  il  
https://www.azerbaijan-news.az/az/posts/detail/duzdag-ideal-

mualice-mekanidir-79342  

 

Ġnsan sağlamlığının keĢiyində 
  Həkimlik ən humanist peşələrdən biridir. Şübhəsiz, bu 

həyatda sağlam yaşamaq nə qədər xoşbəxtlikdirsə, insanları yenidən 

sağlamlığına qovuşdurmaq da o 

qədər gözəl hissdir. Bəlkə, buna 

görədir ki, bir həkim haqqında 

düşünəndə onu haradasa 

ağrılardan əziyyət çəkən bir 

xəstənin sağalmaq üçün Uca 

Yaradanın mükafatı kimi 

görürük. Şübhəsiz, indiyə qədər 

diş ağrısından kimsə dünyasını 

dəyişməsə də, bir gecə yarısı 

qəfil başlayan bu ağrıdan 

çəkilən əziyyət bir çoxlarına 

tanışdır. Odur ki, sağlamlıq, 

əslində, ağız boşluğundan 

başlayır, – deyəndə bu fikir, 

sadəcə, dişlərin qorunması və 

müalicəsi ilə bağlı deyildir. Belə ki, insan orqanizminin bir çox 

https://www.azerbaijan-news.az/az/posts/detail/duzdag-ideal-mualice-mekanidir-79342
https://www.azerbaijan-news.az/az/posts/detail/duzdag-ideal-mualice-mekanidir-79342
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xəstəliklərinin məhz dişlə əlaqəli olduğu müasir tibb elminin gəldiyi 

qənaətlərdəndir. Buna görə də bu gün də olmasa, sabah diş və ağız 

boşluğu ilə bağlı problemlərlə hökmən rastlaşacağı üçün hər kəsin 

stomatoloqlara və onların dəyərli məsləhətlərinə ehtiyacı var.  

  Rauf Cəfərov Naxçıvanın tanınmış stomatoloqlarındandır. 

O, Babək rayonunun Nehrəm kəndində ziyalı ailəsində doğulub. 

Hələ uşaq ikən onda həkim olmaq arzusu yaranıb. Bu da təsadüfi 

deyil. Nehrəm yaxın keçmişdə və bu gün də məşhur həkimləri ilə 

tanınır. Elə bu arzu ilə də 1984-cü ildə Nəriman Nərimanov adına 

Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun Stomatologiya fakültəsinə 

daxil olan Rauf Cəfərov 1991-ci ildə həmin fakültəni bitirib. 

Bundan sonra o, muxtar respublikadakı müxtəlif tibb 

müəssisələrində həkim-stomatoloq kimi fəaliyyət göstərib və 

2005-ci ildən ―İmplant-Dent-Naxçıvan‖ özəl stomatoloji 

klinikasının baş həkimdir.  

 Həkim-stomatoloqla onun işlədiyi klinikada görüşdük. 

Vaxtaşırı Rauf həkimə müraciət etdiyim üçün bu dəfə də onunla 

dərhal söhbətə başladıq. İlk olaraq həkimi Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli Sərəncamı 

ilə Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafında xidmətlərinə və səmərəli 

fəaliyyətinə görə ―Tərəqqi‖ medalı ilə təltif olunduğu üçün təbrik 

etdim. O, dövlətimizə dərin minnətdarlığını bildirdi, bu mükafatın 

onun işinə verilən yüksək qiymət olduğunu dilə gətirdi. Doğrudan 

da, bir həkim kimi o, insanların sağlamlığına xidmət etməklə 

özünü xoşbəxt sayır. 

Rauf həkim işindən həvəslə danışır. Deyir ki, həkim gərək 

savadlı, məsuliyyətli, eyni zamanda humanist olsun. Axı insanlar 

onun köməyinə həmişə ehtiyac duyurlar. İnsan sağlamlığı isə ən 

dəyərli sərvətimizdir. Yaxşı həkim təkcə pasiyentin müalicəsi ilə 

məşğul olmayıb, cəmiyyətdə hörmət, insanlar arasında nüfuz da 

qazanmalıdır. Həkim özünün davranışı, həyat tərzi və gözəl əhval-

ruhiyyəsi ilə təkcə xəstəlikdən əziyyət çəkənlərdə deyil, bütün 

insanlarda gələcəyə nikbinlik yaratmalıdır. Belə olduqda, sanki 

hamı hər yerdə gözəllik, sağlamlıq və xoşbəxtliklə qarşılaşacaq. 

Bu isə bütün insanlar kimi, həkimlərin də ən gözəl arzusudur. 

Çünki insanların müalicəsindən daha çox, xəstəliklərin 
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profilaktikası dövlətimiz tərəfindən bütün səhiyyə işçiləri 

qarşısında ali məqsəd kimi qoyulub. 
Kifayət qədər iş təcrübəsinə malik olan Rauf həkim əvvəlki 

illərlə müqayisədə tibb elmində, xüsusən də stomatologiya sahəsində 

yeni texnologiyaların tətbiqinin əhəmiyyətindən danışaraq muxtar 

respublikamızdakı müasir tibb ocaqlarının infrastrukturundan və 

burada tətbiq olunan yeni avadanlıqlardan da bəhs edir. Deyir ki, indi 

tibdə, ələlxüsus stomatologiya sahəsində elə müasir avadanlıq və 

müalicə texnologiyaları tətbiq olunur ki, onları nəinki 10 il, hətta iki-

üç il əvvəlkilərlə müqayisə etmək çətindir. Müasir kompüter 

texnologiyası ilə ən həssas müayinələri tam dəqiqliklə həyata 

keçirmək mümkündür ki, bu da həkimlərin işini xeyli asanlaşdırır. 

İndi dişlərin müayinəsi və müalicəsi üçün müraciət edən 

pasiyentlərin də sayı artıb. İnsanlar daha çox profilaktika məqsədilə 

diş həkimlərinə müraciət edirlər ki, bu da stomatoloqlar üçün əlavə 

məsuliyyət deməkdir. Başqa sözlə, ―Dişin ağrıyır, çək qurtar‖ ifadəsi 

artıq çoxdan dəbdən düşüb. Bu gün artıq insanlar maariflənib, təbii 

dişin əvəzini heç nəyin vermədiyini yaxşı bilirlər. 

Rauf həkim həm də araşdırmaçı stomatoloqdur. O, daim 

təhlillər aparıb, mövcud diş xəstəliklərinin müayinə və 

müalicəsindən gəldiyi elmi nəticələri də paylaşmağa vaxt tapıb. 

2013-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsinin 

Əczaçılıq və stomatologiya kafedrasında baş müəllim işləyən 

Rauf Cəfərov 2015-ci ildə ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

əhali arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin yayılması və 

stomatoloji xidmətin optimallaşdırılması‖ mövzusunda 

dissertasiya işini uğurla müdafiə edərək tibb üzrə fəlsəfə doktoru 

elmi dərəcəsi alıb. Türkiyə, Rusiya, Litva, Ukrayna, İsrail, Misir, 

İran və digər ölkələrdə beynəlxalq konfranslarda iştirak edib, 

ixtisaslaşma kurslarına qatılıb. O qazandığı bütün uğurlara görə 

dövlətimizə bir daha minnətdarlıq edərək muxtar respublikamızda 

səhiyyənin inkişafına göstərilən dövlət qayğısından fəxrlə danışdı. 

Rauf Cəfərovun həkimliyə sevgisi ailəsində də görünür. Onun 

dörd övladından üçü artıq həkimlik peşəsini seçib. Ailənin 

sonbeşiyi, Heydər Əliyev adına tam orta məktəbin əlaçısı, balaca 

Ruqiyyə də təbiət elmlərinə yaman həvəslidir. Deyəsən, o da 

həkim olacaq. Gözəl arzudur!  
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 Bəli, həkim olmaq, insanların cansağlığının keşiyində 

dayanmaq ən nəcib işdir. Həkimliyi özünə peşə seçib, bəzən heç 

yorulmaq bilmədən çalışmaq isə bu sənətə sevgidən və yeri 

gələndə fədakarlıqdan keçir. Ömrünün sonuna qədər öyrətməyi 

qarşısına məqsəd qoymuş müəllimlər kimi, həkimlər də son 

nəfəsinə qədər bir insanın həyatına şəfa vermək üçün çalışırlar. 

“Şərq qapısı”,  1  avqust  2019-cu  il  

http://www.serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/19760-insan-

sazhhlaml-zhh-n-n-keshiyindae  

Küküdə yay turizmi 
  Naxçıvanın qızmar yay günləri davam etdikcə, qışdakı 

kimi gecələr isti yorğana bürünüb yatmağı arzulayanlar bunu 

nağıllarda yox, cəmisi birsaatlıq 

rahat yolla Küküyə gəlməklə tapa 

bilərlər. Bu mənada, Şahbuzun dilbər 

guşəsi Kükü kəndi bu rayonun ən 

böyük yaşayış məntəqəsindən biri 

olmaqla bərabər, həm də yay-kamp 

turizmi üçün də ideal məkanlardan 

biridir. Son illər buraya istirahət 

üçün gələnlərin marağının artması, 

yerli əhalidə turistlərin 

yerləşdirilməsi üçün hosteltipli 

evlərin yaradılması və kənd 

infrastrukturunun buna çox əlverişli 

olması belə deməyə əsas verir.  

 Kükünün təbiəti çox 

rəngarəng və bənzərsizdir. Bir 

çoxlarının nəzərində Kükü kəndi dağ 

boyda qayaların üzük qaşı kimi səf 

çəkdiyi zirvələri ilə yadda qalsa da, 

burada digər təbii cazibə elementləri istənilən qədərdir. Həm də 

ilin dörd fəslində. Küküdə yazın ilk ilıq nəfəsi duyulduqca sürətlə 

canlanıb boy atan yaşıl təbiət payız girənə qədər öz təravətini 

saxlayır. Qabaqlıdan Qanlıgölədək güneylə quzeyin bir-birini 

http://www.serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/19760-insan-sazhhlaml-zhh-n-n-keshiyindae
http://www.serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/19760-insan-sazhhlaml-zhh-n-n-keshiyindae
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əvəzlədiyi sıra dağların döşündəki laləli-nərgizli təpələr insanın 

ruhunu oxşamaqla küsülüləri də barışdırır. Naxçıvançayın ən 

böyük qolu olan Kükü çayı Gurbulaqdan xan Arazadək uzun 

yolçuluğuna məhz buradan bu gözəlliyin çeşnisinə mavi rəng 

qatır. Xülasə, Küküdən danışanda, sanki nənəsinin danışdığı 

sehrli nağılın ovsunundan bir anda oyanıb onu qucaqlayan bal 

nəvələrin arzularının çiçək açdığı cənnət guşəsi yada düşür. 

Kəndin gözəlliklərindən danışmaq üçün Küküyə gəlmək, 

burada qalmaq lazımdır. Doğrudur, Naxçıvan şəhərindən 

başlayaraq Kükü kəndi istiqaməti üzrə turizm marşrutu müasir 

turistlər tərəfindən kifayət qədər tanınmasa da, virtual aləmdə və 

könüllü gənclər tərəfindən bu kənd artıq çoxdan kəşf edilib. 

Bunun üçün isə burada hər kəsin maraq dairəsinə uyğun hər cür 

cazibə elementi vardır. Kimisi üçün sərin yay gecələri, kimisi 

üçün yüksəkkeyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları, kimisi üçün 

yaxşı qorunub yaşadılan və əslində, milli sərvətimiz olan kənd 

adətləri, kimisi üçün isə yaşıl təbiətdə əyləncə... Odur ki, yay tətili 

günlərində çox deyil, iki-üç həftəni Kükü kəndində keçirənlər, 

əslində, bunların hamısından dada bilmək, dolğun rekreasiya 

olunmaq imkanı əldə edirlər. 

Yay-kamp turizmi müasir dövrdə geniş yayılıb. Tələbə-

gənclər, ailəvi istirahətə çıxanlar və ümumilikdə, təbiət 

həvəskarları üçün bu turizm növü çox cazibədardır.  

Kükü kəndində yay-kamp turizmi üçün coğrafi mövqe, 

landşaft, iqlim, su, ekoloji şərait və insan resursları kimi faktorları 

nəzərə aldıqda burada ekoturizmin bu yarımnövünün inkişafından 

danışmaq yerinə düşər. 1500 nəfərə yaxın əhalisi olan Kükü 

kəndində onlarla iri ailə təsərrüfatçısı və torpaq mülkiyyətçiləri 

vardır. Kükü dəniz səviyyəsindən 2 min metr yüksəklikdə 

yerləşdiyi üçün burada istehsal olunan məhsulların, xüsusən balın 

ayrı bir keyfiyyəti vardır. Elmi ədəbiyyatlarda dərman bitkilərinin 

yayılma arealına görə təkcə Cənubi Qafqazda deyil, bütün 

Avropada seçilən bir ərazi olan Dərələyəzin cənub yamacları – 

Dərəboğazındakı arı pətəkləri də bal şirəsini məhz bu unikal 

dərman bitkilərindən çəkir. Odur ki, Kükünün saf təbiəti və florası 

burada herbari turizmi ilə yanaşı, həm də sağlamlıq turizmi üçün 
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geniş imkanlar açır. Kəndin ağsaqqal ziyalılarının söhbətlərinə 

görə, hətta bir vaxtlar, ötən əsrin 80-ci illərində burada iqlim 

kurortu da yaradılması gündəmdə olub.  

Kükü bağlar məskənidir... Kükü alması kimi yaxşı tanınan 

və yerli şəraitə uyğunlaşaraq özünəməxsus dad-tamı və mineral 

tərkibi ilə seçilən alma sortlarından başqa burada yetişən armud, 

cəviz, almaxara, gilas, gilənarın da xüsusi keyfiyyəti vardır. 

Kənddəki bostanlar arandakından düz bir ay gec yetişsə də, iyun 

və iyul aylarının bol Günəşi ilə qidalanan tərəvəz məhsullarının 

dadından doymaq olmur. Odur ki, yay aylarında kəndə istirahətə 

gəlmiş turistlərin süfrəsinə düzülmüş yerli məhsullar 

qastronomiya turizmi həvəskarları üçün də yaxşı təəssürat yaradır.  

 Yay günləri uzun olsa da, Kükü və eləcə də diyarımızın belə 

dağlıq kəndlərinə gəlmiş qonaqlar üçün zaman çox sürətlə keçir. 

Şübhəsiz, yandırıcı Günəşin olmadığı, bir-birindən maraqlı kənd 

həyatı elementləri ilə zəngin və ən əsası doğulduğu doğma 

torpağa möhkəm bağlı insanların yaşadığı bir kənddə keçirilən 

tətil günləri səhərin sübh saatlarından başlasa da, axşamın necə 

düşdüyünü adam heç özü də bilmir. Yay aylarında şəhər sakinləri, 

xüsusən məktəbli uşaqlar gecə gec yatıb, səhər gec oyanmağa adət 

etsələr də, kənddə bunun əksinə olan həyat ritmi insanların 

fizioloji gümrahlığına da çox kömək edir.  

 Turizm inkişaf etdirildiyi ərazidə bütün müsbət sosial 

effektlərə təkan verən ən mühüm amillərdən biridir. Başda 

məşğulluq olmaqla, iqtisadi və sosial həyatda insanları 

düşündürən bir çox problemlər məhz turizmin sayəsində, necə 

deyərlər, öz-özünə həll olur. Ona görə də dövlətin yaratdığı 

şəraitdən bəhrələnərək turizm kamplarının yaradılması Kükü 

kəndi əhalisinin ürəyincədir. Yerli sakinlər əmindirlər ki, nə qədər 

çox turist gələrsə bu, bir o qədər çox qazanc, təbii ehtiyatların 

dəyərinin yüksəlməsi, sosial həyatın daha da canlanması və təkcə 

Kükünün deyil, bu istiqamətdəki digər kəndlərin də nəqliyyat 

çətinliklərinin həll olunması deməkdir. 

“Şərq qapısı”,  15  avqust 2019-cu il   
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/19560-kukudae-

yay-turizmi.html  

 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/19560-kukudae-yay-turizmi.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/19560-kukudae-yay-turizmi.html
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Naxçıvan-Badamlı turizm marĢrutu 
   Muxtar respublikamızın zəngin turizm ehtiyatlarının 

istifadəsi onlar əsasında turizm marşrutlarının yaradılması ilə 

bağlıdır. Bu marşrutlara turistlərin cəlb olunması üçün onların 

tərtibi, əsaslandırılması və turların təşkili turizmdən arzu 

etdiyimiz nəticələrə çatmağa imkan verir. Bu nəticələr isə həm 

turizmdən gözlədiyimiz gəlirlər, həm də xalqımızın dərin milli 

qonaqpərvərliyinin tanıdılmasıdır. Belə marşrutlardan biri də 

hazırda muxtar respublikamıza səyahət edən yerli və əcnəbi 

turistlərdə böyük maraq doğuran Naxçıvan-Badamlı turizm 

marşrutudur. 

  Badamlı deyəndə Azərbaycanın məşhur mineral suyu 

yada düşür. XX əsrin ortalarından başlayaraq bu günə qədər 

süfrələrimizin bəzəyi 

olan məşhur ―Badamlı 

mineral suyu‖ və dahi 

sənətçi Rəşid Beh-

budovun ürəkləri fəth 

etmiş ―Badamlı‖ mah-

nısı təkcə Şahbuzun 

deyil, bütün ölkəmizin 

şöhrətini dünyaya 

yayıb. Bu gün də 

Naxçıvana səyahət 

edən turistlərin dağlar diyarı Şahbuza yolu düşdükdə onun 

Batabatı, Ağbulağı ilə bərabər, Badamlısına da böyük maraq 

yaranır. Şübhəsiz, hələ onillər bundan əvvəl bir su brendi kimi 

Naxçıvanın adını bütün dünyaya tanıdan Badamlının indiki 

dövrdə turizm destinasiyası kimi də seçilməsi üçün burada artıq 

hər bir şərait yaradılıb. Müasir turizm menecmentində əsas vəzifə 

kimi qarşıya qoyulan cazibədarlıq, bitkinlik və komfortluluq 

elementlərinin hamısı bu istiqamətdə də vardır.  
  Naxçıvan-Badamlı turizm marşrutu Naxçıvan şəhərindən, 

təxminən, 25 kilometr, Naxçıvan-Şahbuz avtomobil yolundan 7 

kilometr məsafədə yerləşir. Marşrut üzrə hərəkət edən turistlər ilk 

olaraq Şahbuzun girəcəyində ilin istənilən fəslində özünəməxsus 
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gözəlliyi olan Heydər Əliyev Su Anbarının möhtəşəm görüntüsünə 

heyranlıqla yola davam edirlər. Su anbarı və onun arxa fonundakı 

Şahbuz dağları Naxçıvana ilk dəfə gələn turistlər üçün, xüsusilə 

unudulmaz təəssüratlar formalaşdırır. 

Ümumilikdə, Şahbuz turizm ehtiyatları sarıdan çox 

zəngindir. Hələ sovet dönəmindən Naxçıvanın turizm-istirahət 

məkanı kimi tanınmış Batabat yaylağı bu rayonun ecazkar təbii 

gözəlliklərinin bir etiketi kimi şöhrət qazanmış, haqqında nəğmələr 

qoşulmuşdu. Batabat müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahı və Möminə 

xatın türbəsi ilə birlikdə Naxçıvana gəlmiş qonaqların ən çox görmək 

istədikləri məkanlardan biri idi. O dövrdə Badamlı istiqamətində 

turistlərin rahat hərəkəti və asudə vaxt keçirmələri üçün zəruri şərait 

olmasa da, müasir dövrdə burada yaradılmış modern sosial infra-

struktur və Badamlı qəsəbəsində mineral su istehsalı müəssisəsinin 

yaradılması bu imkanları daha da genişləndirib. Artıq Badamlıya 

gələn qonaqlar üçün kənd, landşaft, qastronomi və fotoovçuluq 

turizmi həvəskarları üçün yaxşı şərait yaradılıb. 

Turizm baxımından Badamlının özünəməxsus xüsusiyyətləri 

vardır. İlk olaraq turistlər arasında mineral bulaqlar laboratoriyası 

kimi də tanınan Naxçıvanda ―Badamlı‖ suyunun yerində dadına 

baxılması kimi maraqlı təkliflər edilə bilər. Belə xidmət müasir 

dövrdə qastronomi və müalicə turizmi həvəskarları üçün populyardır. 

Bununla yanaşı, Badamlıya gələn turistlər üçün bu kənddəki 

yaşıllıqlar içində istirahət edib, mənalı vaxt keçirməyin də ayrıca 

ləzzəti vardır. Əgər qonaqlar Badamlıya birgünlük gəliblərsə, bütün 

gün ərzində Yemişandərə, Ordu bulağı, Fərəməz bulağında keçirilən 

gün yol yorğunluğunu unutdurmağa bəs edər. Badamlıdakı Şirandaş 

şəlaləsində bol fotoşəkillər çəkən turistlər burada keçirdikləri günün 

təəssüratını doyunca yaşayacaqlar. 

Badamlılılar həm işgüzar, həm də qonaqpərvər insanlardır. 

Burada qonaqlar üçün zəngin süfrə açıb, bəh-bəhlə ―xoşgəldin‖ 

etmək kimi müasir turizmə xarakterik olan tələblər bir növ milli-

mədəni dəyər kimi yaşadılmaqdadır. Şübhəsiz, Badamlıya səfər edən 

hər qonağa ―Badamlı‖ suyu qədər badam daddırılması da eksklüziv 

xidmət kimi yaddaqalıcıdır. Xüsusən payız fəslində, badamın tam 

yetişdiyi bu günlərdə Badamlıda yerli badamın ləzzəti ilə tanış 

olandan sonra kimsə çətin ki marketlərdəki idxal badama meyil 

eləsin. Hər həyətdə azı beş-on badam ağacının olduğu Badamlıda 
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bəzi ailə təsərrüfatçılarının barlı mövsümlərdə az qala 1 tona yaxın 

badam məhsulu olur. Burada badamı çox sevir, çay süfrəsindəki əziz 

qonaqlar üçün badam ləpəsinin ən irisini seçir, boğça dolusu badam 

payları tutulur. İlin isti aylarında iri badam ağacının kölgəsində 

açılmış süfrədə yovşan ətirli Badamlı balıyla qaymaq dadmağın isə 

başqa bir ləzzəti vardır. 

Aktiv istirahəti seçən turistlər Şahbuzun bu gözəl kəndinə 

gəldikdə bağlara necə qulluq edilməsi, kənd təsərrüfatı işləri ilə 

yaxından tanış olmaq fürsəti qazanırlar. Piyada dağ yürüşləri, 

panoramik mənzərələrlə tanışlıq baxımından da Badamlıda cazibədar 

yerlər çoxdur. Coğrafi baxımdan sanki, Şahbuzun ekvator xəttində 

yerləşən Badamlı həm dağ, həm də aran kəndidir. Bu baxımdan 

Badamlıda kənd turizmi üçün də yaxşı imkanlar vardır. Kənddə və 

Badamlı qəsəbəsindəki çox sayda hosteltipli evlər növbəti turizm 

mövsümlərində Badamlıya gələcək turistləri yerləşdirmək üçün 

əlverişlidir. Xalqımızın milli dəyərləri baxımından Badamlıda 

yaşadılan xalq adətləri, milli yeməklərimiz və nənələrdən qalma əl 

işləri ilə tanışlığın qeyri-adilik axtaran hər bir qonaq üçün çox 

cazibədarlığını da düşünmək olar. 

  Turizm marşrutları baxımından Şahbuzun hər bir 

guşəsinin özünəməxsus bir potensialı vardır. Əgər səyahət üçün 

Naxçıvanı seçmiş turistlərin burada gecələmə sayını artırıb daha 

çox gəlir əldə etmək istəyiriksə, yeni turizm marşrutları əsasında 

orijinal tur layihələrin hazırlanması bizi gözləyir. Bu dəfə yolu 

Badamlı istiqamətinə düşən turistlər isə belə bənzərsizliklərin nə 

qədər çox olduğunu öz gözləri ilə görəcəklər.  

“Şərq qapısı”,  26  sentyabr  2019-cu il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/20062-

nakhch-van-badaml-turizm-marshrutu.html  

Naxçıvana bir daha səyahət etdiyimə çox sevinirəm 
 Payız turizm mövsümünün başlaması ilə hər yerdə olduğu 

kimi, Naxçıvanda da turist axınının artması müşahidə olunur. 

Xüsusən soyuq Şimal ölkələrinin vətəndaşları bol Günəş, istiqəlbli 

insanlar görmək, dünyagörüşlərini daha da artırmaq üçün 

ölkəmizə səyahət etməkdə çox həvəslidirlər. Onlar arasında 

muxtar respublikamızı seçənlər də az deyil. Ötən həftəsonu 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/20062-nakhch-van-badaml-turizm-marshrutu.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/20062-nakhch-van-badaml-turizm-marshrutu.html
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Naxçıvana səyahət edən əcnəbilər arasında İsveçrə 

Konfederasiyası vətəndaşları Andre Enqetşuler və xanım İnqrit 

Kundertlə həmsöhbət olub təəssüratlarını öyrəndik.  

   Azərbaycana bir neçə dəfə, Naxçıvana isə ikinci dəfə 

səyahət edən Andre Enqetşuler 67 yaşında olmasına baxmayaraq, 

Əlincəqalanın zirvəsinə yenidən qalxmaqla, sanki gəncləşdiyini 

deyir. O, ötən ilin iyununda Naxçıvana ilk səfərində olduğu kimi, 

yenə də Duzdağa və müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahına baş 

çəkib. Qarabağlar türbəsi ilə tanışlıq onda dərin təəssürat yaradıb. 

  Andre Enqetşuler deyir ki, Avropada, xüsusən İsveçrə 

kimi ölkələrdə insanların Naxçıvana xas olan təbiət gözəlliklərinə, 

əsrarəngiz mənzərələrə, sakit, təmiz ətraf mühitə çox ehtiyacları 

vardır. Odur ki, əgər 

gələn dəfə yolu bu 

istiqamətə düşsə, hök-

mən yenə də Naxçıvana 

gəlib görə bilmədiyi 

yerlərə də getmək 

istədiyini dilə gətirdi. 

Digər əcnəbi turistlər 

kimi, o da Haçadağın 

cazibəsinə, buradakı 

mineral suların şəfalı 

gücünə heyran qal-

dığını, Naxçıvan mət-

bəxinin, xüsusən Araz 

balığının dadından doy-

madığını bildirdi.  

  Onunla bir qrupda səyahət edən xanım turist isə 

Naxçıvanda keçirdikləri iki günün və gördükləri maraqlı yerlərin 

onda yüksək təəssüratlar yaratdığını dedi. İndiyə qədər dünyanın 

50-dən çox ölkəsində olmuş səyyah buradakı muzeylərin 

zənginliyini çox bəyəndiyini, Azərbaycan xalçalarının gözəlliyinə 

doyunca tamaşa etdiyini bildirdi: ―Səyahətçi yoldaşlarımın 

Azərbaycanın ―Maçu-Piçu‖su adlandırdığı Əlincəqala indiyə 

qədər gördüyüm yerlərin ən möhtəşəmidir. Naxçıvana səfərim 
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güman etdiyimdən çox rahat oldu. Ölkəmizə geri qayıtdıqda 

dostlarıma da buraya gəlməyi tövsiyə edəcəyəm. Çünki 

Naxçıvanın bənzərsiz payız mənzərələrinə, Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahına, Duzdağ ətrafı dağlara və qaldığımız ―Təbriz‖ 

otelindən açılan mənzərəyə heyran olmamaq mümkün deyil‖. 

  Həmsöhbət olduğumuz turistlər, ümumilikdə, bir turizm 

destinasiyası kimi Naxçıvanda bütün lazımi xidmətlərin 

təşkilindən, onların keyfiyyətindən və qiymətindən razılıq etdilər 

ki, bu da diyarımıza bir dəfə səyahət edən turistlərin yenidən bu 

istiqamətə gəlməyi üçün ən əsas şərtlərdəndir.  

 “Şərq qapısı”,  8  oktyabr  2019-cu il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/20252-nakhdzh-

vana-bir-daha-saeyahaet-etdiyimae-dzhokh-seviniraem.html  

Payız rəngləri 
(esse) 

 Soyuq günlərə doğru yaxınlaşdıqca yaxında dərin qış 

yuxusuna dalacaq uca dağların sinəsindəki payız, sanki ondan 

küsərək daha güneyə üz tutmuş Günəşin acığına iki-üç deyil, 

dörd, beş, bəzən də altı rəngə boyanmaqla qızılı-sarıdan tutmuş 

bəyaza, yaşıldan maviyədək hər kəsin könlünü oxşayır. Dili 

olmasa da, Dərələyəzin sərin mehinin pıçıltısı və özünəxas 

çalarları ilə insanı baş-başa qoyan bu payız rənglərinin boz 

yamaclardakı ürkək kəkliklərin qaqqıltısıtək həzin bir nəğməsi də 

var. 

 Bəzən az qala barmaqları donduran ağappaq qar sızıltısı 

ilə şıltaqlıq etsə də, bir dəqiqə sonra yenidən ilıq yaz günlərindəki 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/20252-nakhdzh-vana-bir-daha-saeyahaet-etdiyimae-dzhokh-seviniraem.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/20252-nakhdzh-vana-bir-daha-saeyahaet-etdiyimae-dzhokh-seviniraem.html
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ilk sevgisinin hərarəti ilə: Gəl barışaq, – deyir yaşıl rəng. Onun 

ilboyu boğçasında bəsləyib, hamıdan gizli saxladığı al qırmızı bir 

hədiyyəsi də var. Bir-birindən dəcəl, uzunsaçlı sarışın nəvələrin 

bal yanaqları qədər şirin olan bu gözəl rəngin dadından kim doyar 

ki?! Həmişə sonsuz ümman təki göylərin əlçatmaz sahibinə pənah 

gətirib, Vətəninin aydın səması, övladlarının xoşbəxtliyi üçün 

dualar edən nənənin çox sevdiyi qızılı-sarı isə: Bax, mən payızın 

lap özüyəm, – deyərək ilk yarpaq tökən tumurcuqlarda gecikmiş 

məhəbbətini axtarır, sanki.  

Bir tənha ağac kimi soyuq küləklər onu bəzən üşütsə də, 

bu yamaclarda bir-birinə sığınıb sıx məskən salmış tünd-yaşıl 

yemişan kollarının məzəmmətindən utanırcasına o, hələ də başını 

dik tutub sərt çovğunları gözləyəcək. Həmin gün göydən ələnən 

qızıl yağışı kimi bütün yarpaqlarını ilboyu şirə çəkdiyi torpağa 

döşəyib qışın fırtınalarına dözəcək. Hələlik isə qalın qar 

buludlarının gəlməsini gözləyən mavi səmanın dərinliyindən 

səssizcə yola düşən qızılı payıza əlvida deyir. 

Gələn yaza nə qaldı ki!  

 “Şərq qapısı”,  31  oktyabr  2019-cu il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/20613-pay-z-

raenzhlaeri.html  

Təhsilə göstərilən qayğı bizi daha da ruhlandırır 
 Hər dəfə gənclərin uğurlarından söhbət düşəndə, haqlı 

olaraq, onların təhsil 

pillələrində atdığı ilk 

addımlarda böyük pay 

sahibi olan müəl-

limləri, bu dəyərli 

insanların əməyini eh-

tiramla yada salırıq. 

Həyatda harada yaşa-

mağından, hansı vəzifə 

tutmağından asılı ol-

mayaraq, hər bir kəs 

üçün məktəb illəri, 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/20613-pay-z-raenzhlaeri.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/20613-pay-z-raenzhlaeri.html
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burada qazandığı dost-lar və şübhəsiz, onları ərsəyə gətirən 

müəllimlər həmişə dəyərli olub, şirin bir xatirə kimi ürəklərdə 

yaşayır. Bu mənada, təkcə muxtar respublikamızın deyil, 

ölkəmizin qabaqcıl təhsil ocağı olan Naxçıvan şəhərindəki Heydər 

Əliyev adına tam orta məktəb də qabaqcıl təhsil ənənələri ilə 

gələcəyimiz olan gənc nəslin bilik və bacarıqlar əldə etməsi, 

Vətənə məhəbbət və dövlətçiliyimizə sədaqət ruhunda tərbiyə 

olunması yolunda böyük uğurlar qazanıb. Çəkilən zəhmətə 

dövlətimiz tərəfindən verilən yüksək qiymət isə bu təhsil ocağının 

kollektivini daha böyük uğurlara aparan amil kimi hər kəsi 

sevindirir.  

  Aynur Abbasova haqqında danışdığımız məktəbin 

təcrübəli müəllimlərindəndir. O, işlədiyi təhsil ocağının tədris 

ənənələrini uğurla davam etdirir, dərs dediyi şagirdlərin təlim-

tərbiyəsinə ciddi fikir verir. Ümumilikdə, 22 ilə yaxın olan 

pedaqoji fəaliyyəti dövründə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 

fənnini tədris edərək o, həmişə şagirdlərə doğma dilimizi və 

ədəbiyyatımızı sevdirməyə çalışıb. Bütün elmləri öyrənməyin 

yolunun məhz ana dilini mükəmməl bilməkdən keçdiyini, bunun 

üçün onun hər cür incəliklərini öyrənməyi, çoxlu mütaliə edib, 

söz ehtiyatını zənginləşdirməyi əsas tələblər kimi şagirdlərə 

aşılayır. Nəticələr isə ürəkaçandır. Məktəbdən hər il məzun olan 

gənclərin, demək olar ki, hamısının ölkəmizin və muxtar 

respublikamızın yüksəkreytinqli ali məktəblərinə daxil olması, 

onların daha sonrakı həyat və fəaliyyətlərində qazandıqları 

uğurlar kollektivi ürəkdən sevindirir. Bütün bunlar isə, şübhəsiz, 

ölkəmizin gələcəyi olan gənc nəslin hərtərəfli inkişafına 

göstərilən dövlət qayğısı olmadan mümkün deyildir. 

Çalışdığı məktəbin təkcə muxtar respublikamızın deyil, 

ölkəmizin qabaqcıl təhsil ocaqlarından biri olduğunu və bunun da 

onlarda ikiqat məsuliyyət yaratdığını deyən Aynur Abbasova 

digər müəllim yoldaşları kimi yetirmələrinin uğurları ilə həmişə 

fəxr edir. Təhsil ocağına baş çəkdiyimizdə bizimlə fikirlərini 

bölüşən Aynur müəllimə bu tədris ilinin birinci yarısının onun 

üçün, xüsusilə əlamətdar olduğunu qeyd etdi. Bildirdi ki, Ali 

Məclis Sədrinin 2019-cu il 4 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə 
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―Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əməkdar müəllimi‖ fəxri adı 

verilmiş bir qrup təhsil işçisi arasında onun da adı var. Bu, 

ümumilikdə, bütün kollektivin əməyinə verilən yüksək qiymət 

kimi hər kəsin sevincinə səbəb olub. O, bu sevincini məktəbin, 

təxminən, 1300-ə yaxın şagirdinin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan 

yüzdən çox müəllim yoldaşı ilə bölüşməklə göstərilən diqqət və 

qayğıya görə bir daha dövlətimizə dərin minnətdarlığını ifadə 

etdi. 

Aynur Abbasova yenilikçi müəllimdir. O, müasir dövrdə 

tədris prosesində tətbiq olunan mütərəqqi üsullardan istifadənin 

şagirdlərin mövzuları qavramasında müsbət nəticələr verdiyini 

deyir. Çalışdığı məktəbdə bu sahədə yaxşı təcrübə formalaşdığını 

da dilə gətirir. Məktəbdə belə təcrübəli müəllimlərin olması isə 

gənc müəllimlər üçün yaxşı nümunədir. Başqa cür ola da bilməz. 

Axı təhsil cəmiyyətdə toplanmış bütün elmi biliklərin gənc nəslə 

öyrədilməsi kimi məsuliyyətli bir sahədir. Belə ki, elmin sürətli 

inkişafı bu gün qazanılan dünyagörüşün sabah daha da 

artırılmasını tələb edir. Məhz bu baxımdan müəllim ömrü bitib-

tükənməyən bir şam kimi şölələnib ətrafını aydınlatdıqca sabaha 

açılan yollar daha da nurlu olur. Həyatını elmə, təhsilə həsr etmiş 

qabaqcıl maarifpərvər insanların bütün ömrü boyu sərf etdikləri 

fədakar əməyin mükafatı da, əslində, bu nur, bu işıqdır, – deyir 

Aynur müəllimə.  

 Dilimizin və ədəbiyyatımızın geniş imkanlarından da 

bəhs edən Aynur Abbasova bir qənaəti də bizimlə bölüşüb bildirdi 

ki, müasir dünya nə qədər qloballaşsa da, dilimizin saflığını, onun 

gözəlliklərini qorumaq hər kəsin borcudur. İndi müasir sürətli 

texnologiya əsri olsa da, hamılıqla Şah İsmayıldan, Aşıq 

Ələsgərdən, Məmməd Arazdan bizə miras qalmış ədəbi dilimizin 

gözəlliyini və axarını, nənələrimizdən eşitdiyimiz laylaların 

şirinliyini qoruyub saxlamaq lazımdır. Müstəqil ölkəmizin 

iqtisadi-mədəni inkişaf səviyyəsi artdıqca milli atributumuz olan 

dilimizin də imkanlarının genişlənməsi üçün əlverişli şərait 

yaranır. Odur ki, şagirdlərə indi dünyaya inteqrasiya 

olunduğumuz bir vaxtda Azərbaycan dilini daha dərindən 

öyrənməyin, bu dildə yazıb-yaratmağın nə qədər vacib olduğunu 
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mənimsətmək bizim vəzifəmizdir. Qoy gələcəyimiz olan 

gənclərimiz də zəmanəmizin ən böyük Azərbaycanlısı, ulu öndər 

Heydər Əliyev kimi öz doğma dilini dərindən sevsin, bütün həyatı 

boyu bu amalla yaşayıb, onun inkişafı üçün çalışsınlar. 

“Şərq qapısı”,  25   yanvar  2020 –ci il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/21856-

taehsilae-zhoestaerilaen-zhayzhh-bizi-daha-da-ruhland-r-r.html  

ġahbuzun gəzməli, görməli kəndi – Keçili  
 Hər dəfə Şahbuzdan, onun gözəlliklərindən söhbət 

düşəndə, heç şübhəsiz, dağların qoynunda səngərlənmiş, tarixi 

keçmişi və bugünkü inkişafı ilə hamının marağını çəkən iri 

kəndlərin adları ilk sırada gəlir. Biçənək, Ağbulaq, Kükü, Keçili, 

Badamlı, Nursu… İlin istənilən vaxtında Şahbuza gəldiyimizdə, 

sanki bir-birinə arxa-dayaq kimi səf tutmuş sərkərdə dağların 

zirvəsinə doğru qıvrılaraq aparan yollar boyunca yerləşən bu 

kəndlər haqqında qonaqlarımıza ağızdolusu danışacağımız 

hekayələr vardır.  

  Keçili Şahbuzun 22 kəndindən biri, rəsmi statistikaya 

görə, ən böyüyüdür. Əhalisi 2 min nəfərdən artıq olan bu kənd 

rayon mərkəzi Şahbuz 

şəhərindən 18, Naxçıvan 

şəhərindən isə 50 

kilometr məsafədədir. 

Keçilinin adı təkcə 

muxtar respublikamızda 

deyil, onun hüdud-

larından kənarda da 

yaxşı tanınır. Yetir-

mələri ilə yanaşı, 

füsunkar təbiəti, saf su-

ları, havası və bugünkü 

inkişafı barədə danış-

dıqda Keçili kəndi 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/21856-taehsilae-zhoestaerilaen-zhayzhh-bizi-daha-da-ruhland-r-r.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/21856-taehsilae-zhoestaerilaen-zhayzhh-bizi-daha-da-ruhland-r-r.html
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buraya səfər etmək istəyənlərdə əsl turist motivi yaradır. Kənd, 

sözün əsl mənasında, Şahbuzun gəzməli, görməli yerlərindən 

biridir.  

Keçili tipik dağ kəndidir. Burada kəndə məxsus ibtidai 

gözəllikləri özündə saxlayan, bununla yanaşı, müasir cəmiyyətin 

inkişaf elementlərini də özündə əks etdirən hər cür ecazkar 

mənzərəyə rast gəlmək mümkündür. Dünyanın heç bir şəhərtipli 

yaşayış məntəqəsində qarşılaşmayacağımız sadə və bənzərsiz 

kənd panoramı, yamyaşıl həyətləri, sanki onları Günəşdən də 

qısqanırmış kimi dövrələyən lalətək qıpqırmızı həmərsin 

―çəpər‖ləri, bir dəqiqədən sonra adamın barmağını donduran 

bumbuz bulaqlar və bütün kənd əhalisinin bir ailə kimi bir-birini 

yaxşı tanıdığı sosial həyat Keçilidə öz axarı ilə davam edir.  

Burada hamı torpaq mülkiyyətçisi, dədə-babadan qalmış 

bağ-bağatın sahibi, ata yurdunun əbədi sakinidir. Yurd demişkən, 

keçililər yurd-yuvalarına çox bağlı insanlardır. Harada 

yaşamaqlarına baxmayaraq, Keçilidə dünyaya göz açanlar öz 

kəndlərinin havası ilə nəfəs alır, bir-biri ilə ünsiyyətdə bu 

səmimiyyəti saxlayır, kənddəki yenilikləri bir anda bir-birləri ilə 

paylaşır, çətin anlarda mənəvi dəstək olurlar. Bu, dövlət 

məmurundan, tanınmış ziyalısından tutmuş sadə təsərrüfatçıya 

qədər bütün keçililərin alışdıqları həyat tərzidir. Odur ki, Keçiliyə 

gələrkən buradakı qonaqpərvərliyi öz gözləri ilə görmək 

istəyənləri bir də kəndin ilk baxışda adi gözlə görünməyən 

mənzərəsi ilə tanış etmək çox yerinə düşər.  

Keçili çox güclü potensialı olan turizm məkanıdır. 

Şahbuzun digər dağ kəndləri kimi, Keçilinin də özünəməxsus 

cazibədarlığı və təbii turizm ehtiyatları vardır. Dəniz 

səviyyəsindən 3200 metr hündürlükdəki Camalqala, Aracı, 

Üçqardaş, Soltanbud, Tap, Qaradağ zirvələri, hər kəsin tanıdığı 

Çınqıllı bulağı ilə yanaşı, Qoşabulaq, Kəklikbulaq, Qumlubulaq, 

Daşbulaq, Muncuqlubulaq buraya təşrif buyuran qonaqlara və 

turistlərə həvəslə təqdim olunacaq cazibə elementlərindəndir. 

Əgər bu səyahət yaz və yay aylarında olarsa, onda keçililərin 

mətbəxində mühüm yer tutan ələyəz, şıppır, əvəlik, cacıq, sobu, 

baldırğan, çaşır, gicitkən, quzuqulağı, çöl kəvəri, mərövcə, 
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göbələkdən dadmaq mümkündür. Onda səyahətçilər bir daha 

inanacaqlar ki, dağ adamlarına xas olan belə polad kimi 

gümrahlığın bir səbəbi də məhz bu yerlərin min illər əvvəlki kimi 

ekoloji cəhətdən təmiz qida məhsulları və büllur kimi saf 

havasıdır. Naxçıvan marketlərində böyük alıcı tələbatı görən 

Çınqıllı suyunu bulağının gözündəcə bir qoşa ovuc içib dərindən 

nəfəs aldıqca insan bu dünyanın ən gözəl yerinin məhz burada, 

Naxçıvanda olduğuna bir daha inanır.  

Şahbuzun ucqar dağ kəndi kimi Keçilinin dünəni və bu 

günü arasında böyük fərq vardır. Bunu yerli sakinlərlə yanaşı, bu 

kəndə ilk dəfə gələnlər də açıq görə bilərlər. Burada yaradılmış 

müasir sosial infrastruktur, məktəb, kənd və xidmət mərkəzləri, 

həkim ambulatoriyası, 2011-ci ildə bu kənddə baş vermiş torpaq 

sürüşməsi zamanı evləri zərər görmüş ailələr, habelə şəhid ailəsi 

üçün tikilmiş mənzillər kəndin çox qısa bir müddətdə nə qədər 

yeniləndiyini bir daha göstərir. Keçilidə hazırda tikilməkdə olan 

mərasim evi, yaradılmış sosial xidmətlər, gün ərzində 6 dəfə 

ictimai nəqliyyat vasitəsilə rayon mərkəzi və Naxçıvan şəhəri ilə 

əlaqə əhalinin kollektiv rifahının ödənilməsində və başqa sözlə, 

şəhərlə kənd yaxınlaşmasında mühüm rol oynayır. Şübhəsiz, 

torpağa bağlı insanların yaşadığı yurd yerində yeniliyə 

qovuşmaqdan gözəl həyat tərzi ola bilməz. Belə bir həyat 

keyfiyyətinə görə Keçili kənd sakinləri dövlətimizə həmişə 

minnətdardırlar.  

  Keçililər çox qoçaqdırlar. Bu kəndin sakinləri təbiətin 

buraya bəxş etdiyi hər neməti qazanca çevirməyi yaxşı bacarırlar. 

Əkinçilik və bağçılıqda yaxşı təcrübə toplamış bu kənddəki 452 

təsərrüfatda və 8 ailə təsərrüfatında bəslənən 1500-dən artıq 

iribuynuzlu, 14 min xırdabuynuzlu heyvan, 6 mindən çox quş, 

1500-dən artıq arı ailəsi keçililərə ilboyu bol qazanc gətirir. 

Burada rayondakı istehsal sahələrindən biri olan Çınqıllı suyu 

müəssisəsində dağların büllur kimi saf, təmiz suyu qablaşdırılaraq 

naxçıvanlıların və diyarımıza gələn qonaqların ürəyinə sərinlik 

gətirdikcə Şahbuzun şöhrəti də hər yerə yayılır. 

Təsərrüfatçılıqdakı dülgərlik, nalbəndlik, yüngül dəmirçilik 

sahəsindəki sənətkarlıq bacarıqları ilə yanaşı, keçililər elm, təhsil, 
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mədəniyyət və sənət sahələrində də öz sözlərini deyirlər. Keçili 

kəndinin yetirdiyi ziyalıların siyahısında 70-ə yaxın hüquqşünas, 

onlarla elm adamı, 50-yə yaxın həkim, yüzlərlə müəllim, 

mühəndis, jurnalist, səfir, diplomat və müxtəlif peşə sahibləri 

vardır. Keçililər deyirlər ki, bu gün burada, dağlar qoynunda 

doğulub boya-başa çatan, elm-təhsil yollarında uğurlar qazanan 

gənclər də gələcəkdə kəndin müsbət ənənələrini davam etdirəcək, 

müstəqil Azərbaycanın layiqli vətəndaşları olacaqlar. 

“Şərq qapısı”,  14 mart  2020 –ci il  

http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/22590-shahbuzun-

zhaezmaeli-zhoermaeli-kaendi-kedzhili.html  

ġahbuz dağlarında otun biçilən vaxtıdır 
Hələ qarlı qışa çox qalır. İndi Naxçıvanın dağlıq 

bölgələrində ot tədarükünün əsl vaxtı çatıb. Qışın bəzən 5 aydan 

da artıq davam etdiyi Şahbuzun Kükü, Güney Qışlaq, Biçənək, 

Ağbulaq, Gömür və digər dağ kəndlərinə bu günlərdə yolu düşən 

arandakı taxıl biçini qədər insanların ot biçininə də səfərbər 

olduğunu görər. Keçmişdən bu günə dağ otlarını tədarük etməkdə 

böyük təcrübə toplamış yerli əhali üçün ot biçini həm də həyat 

tərzinin bir parçası, nəsildən-nəslə ötürülən bir əmək vərdişidir.  

Şahbuzun dağ kəndlərində yaşayan torpaq mülkiyyətçiləri 

üçün ot biçini hazırda 10-15 günlük qısa bir kampaniya olsa da, 

yaxın keçmişdə bu, uzun, əziyyətli iş bəzən 2 ayadək davam edib. 

Orta və yaşlı nəslin yaxşı yadındadır ki, əsasən, əl əməyinə 

əsaslanan həmin dövrdə, 

bəzən ailəlikcə ot 

biçininə çıxılar, hətta 

şəhərdən yaxınları da 

köməyə gələrdilər. Bu da 

təsadüfi deyildi. Axı elə 

ki yay girdi, al-bənövşəyi 

səhləblər saraldı, 

qantəpər, qara yarpız da 

çiçəklədisə, deməli, otun 

da biçilmə vaxtı 

http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/22590-shahbuzun-zhaezmaeli-zhoermaeli-kaendi-kedzhili.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/22590-shahbuzun-zhaezmaeli-zhoermaeli-kaendi-kedzhili.html
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gəlmişdir. Bir günü də boş itirmək olmaz. Hələ arada builki kimi 

gecikmiş yay yağışları da yağardısa, işlər bir az da yubanacaqdı.  

Otun tamamilə əllə biçildiyi, kəndliyə çatan torpaqların 

da, əsasən, yal-yamac olduğu bir dövrdə bu həyəcan da təbii idi. 

Oturub gözləmirdilər. İndiki gənclərin əksəriyyəti kərəntinin nə 

olduğunu bilməsələr də, 20-30 il bundan qabaqkı balaca uşaqlar 

da oraq, kərənti, çəkic, zindan, xart, qavara, yaba, dırmıq, lay, 

xotma, xorum, haça ağacı, bağ, bəndəm kimi ot biçinində hər gün 

işlədilən kəlmələri vurma cədvəli kimi əzbər bilirdilər. Ot 

biçininə, əsasən, kiçik dəstələr halında çıxan kəndlilər üçün 

səhərin sübhündən axşamın alaqaranlığınadək çəkilən bu zəhmətli 

iş bir çox hallarda əsl sosial dəstək nümunəsi idi. Vacib işi çıxan, 

yaxud xəstəxanaya getməli olan dəstə üzvləri bir-birinə əvəzsiz 

olaraq kömək edər, son məhsulu da halallıqla bölərdilər. Həm də 

püşklə! Biçin başlayandan keçən həftələr boyunca əməlli-başlı 

bir-birinə qaynayıb-qovuşan o insanlar üçün ağır iş öz yerini 

vaxtaşırı olaraq təşkil olunan kabablı-məzəli çöl qonaqlıqlarına da 

verərdi. İri yemişan kolunun, yaxud bulaq başındakı söyüd 

ağacının altında böyük bir ailə kimi nahar yeməyinə toplanmış 

köhnə biçinçilər yağlı oğlaq kababından nuş edib, yarpızlı, 

kəklikotulu ocaq çayından da içəndən sonra yenidən işə 

başlayardılar. Mobil telefonun olmadığı həmin zamanlarda hər 

səhər uzaqdan-uzağa bir-birini haraylayıb uğurlu iş avadanlığı 

arzulayan insanların səmimi salamları, nisbətən yaşlı biçinçilərin 

nağıl etdiyi köhnə xatirələri, bəlkə də, qaraçıraq zamanında 

yaşamış insanlardan yaşadılıb gələn və hər gün təkrar edilən bir 

atalar sözü dəyərindəki ibrətamiz kəlmələri, baməzə adamların 

şux zarafatları, işə ayaq çatdırmayan tənbəl gənclərin bir-birinə 

qarışan qəhqəhələri və bir çoxlarının, hətta Bakıya göndərmək 

üçün topladığı nəfis ətirli dərman otları dəstələri o dövrdə ot 

biçininə qatılanların yaxşı xatırladığı təəssüratlardandır. Sıldırım 

yamaclardan üzüaşağı çəkilmiş bir neçə min metr uzunluqdakı 

kanat məftillərlə ot bağlarının ildırım sürətilə sürüşdürülərək düz 

yerlərə endirilməsi isə o dövrün əsl yeniliyi idi. Xülasə, ot biçini 

zamanı hər işi qol gücünə görsə də, 80-90-ların kənd sakinləri, 
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son nəticədə, evindəki kiçiktutumlu ―Orsk‖ soyuducusunda ilboyu 

təzə ət və ağartı məhsullarının olacağından əmin idi.  

Artıq zəmanə dəyişilmiş, iqtisadi və sosial həyatın bütün 

sahələrində olduğu kimi, ot biçinində də yeniliklər, yeni texniki 

avadanlıq və maşınlar öz sözünü deməkdədir. Əgər əvvəlcə ot 

biçininə qatılan hər ailə öz yardımçı təsərrüfatının ehtiyacı üçün 

verilən ərazilərlə kifayətlənirdisə, hazırda ən yaxşı suvarılan, 

münbit torpaqlar Şahbuz kəndlisinin ixtiyarındadır. Başqa sözlə, 

Naxçıvanda zamanında aparılmış torpaq islahatı, torpaqların 

kəndliyə verilməsi öz sözünü deyib, kəndli torpağının əsl sahibi 

olub. Bu isə kəndlərdə iri ailə təsərrüfatlarının yaranmasına, 

onların fərdi təsərrüfatlardan istehsalçıya çevrilməsinə, bazarın 

bol heyvandarlıq məhsulları ilə dolub-daşmasına səbəb olub. 

Muxtar respublikamızda daxili bazarın yerli məhsullarla təmini 

istiqamətində aparılan işlər, dövlətin kəndliyə kredit dəstəyi, 

lizinq yolu ilə ən müxtəlif yeni kənd təsərrüfatı texnikalarının 

satışı torpaq mülkiyyətçilərinin də işini asanlaşdırıb. Artıq 

keçmişdə 10 nəfərin bir həftədə gördüyü işi indiki otbiçənlərlə bir 

gündə görmək olur. Belə otbiçən texnikanın sayı isə təkcə Kükü 

kəndində xeyli çoxalıb, demək olar ki, hər bir iri təsərrüfatçıda 

vardır. Qiyməti münasib, iş məhsuldarlığı da kifayət qədər yüksək 

olan yeni texnika ilə işləyən kəndlilər bu dəfə Dib Yurddan 

Təhnəliyədək bütün ərazinin otunu bir-iki həftəyə biçib qurtarır, 

qışa tədarük edirlər. Beləcə, ilboyu Gurbulağın gur suyundan, 

Dərələyəzin güney yamaclarına yağan yağmurdan doyunca içib 

Şahbuz dağlarının boy atmış yamyaşıl, çiçəkli otlarından bəslənən 

quzuların ətindən hər kəs dadacaq.  

“Şərq qapısı”,   16 iyul   2020-ci il 

http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/25085-shahbuz-dazhhlar-

nda-otun-bidzhilaen-vakht-d-r.html  

Naxçıvan-Kükü-Gurbulaq turizm marĢrutu 
Daxili turizmə diqqətlərin artdığı hazırkı şəraitdə yerli 

səyahət həvəskarlarımız da muxtar respublikamızın müxtəlif 

turizm-rekreasiya məkanlarına ciddi maraq göstərirlər. Builki 

turizm mövsümündə naxçıvanlıların asudə vaxtının mənalı 

http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/25085-shahbuz-dazhhlar-nda-otun-bidzhilaen-vakht-d-r.html
http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/25085-shahbuz-dazhhlar-nda-otun-bidzhilaen-vakht-d-r.html
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keçməsi üçün çimərlikdən müalicə mərkəzlərinə, uca dağ 

yaylalarından müasir parklara, bütün dünyada məşhur olan tarixi 

yerlərdən ucqar dağ kəndlərinədək, demək olar ki, hər yerdə 

insanlara zəngin təəssürat vəd edən istirahət, əyləncə və tanışlıq 

məkanlarına səyahətlər üçün yeni fürsətlər yarandı. Bu dövrdə 

muxtar respublikamızda fəaliyyət göstərən turoperator və 

həvəskar turistlərin alternativ istiqamətlərə olan marağı bir sıra 

yeni turizm marşrutlarının da populyarlığını ortaya qoyur. 

Naxçıvan-Kükü-Gurbulaq turizm marşrutu da bir sıra cazibədar 

xüsusiyyətlərinə görə belə turizm marşrutlarındandır.  

Hər il turizm mövsümündə, xüsusən qızmar yay 

günlərində Şahbuz dağlarına istirahət üçün gələnlərin sayında 

artım olur. Rayonun kəndlərində turistlərin yerləşdirilməsi üçün 

hosteltipli evlərin yaradılması, kənd infrastrukturunun buna çox 

əlverişli olması və şübhəsiz, buradakı bənzərsiz landşaft 

gözəllikləri ilə təbii-iqlim ehtiyatları buna təsir edən əsas 

amillərdəndir. Şahbuzun iri yaşayış məntəqələrindən olan Kükü 

kəndinə üz tutan qonaqların da 

əsas motivləri məhz bunlardır.  
Naxçıvan şəhərindən, 

təxminən, 50, rayon mərkəzi 

Şahbuz şəhərindən 12 kilometr 

məsafədəki Kükü kəndi dəniz 

səviyyəsindən 1900-2100 metr 

yüksəklikdə, Naxçıvançayın ən 

böyük qollarından biri olan Kükü 

çayının yatağında yerləşir. Bu kənd 

haqqında danı-şarkən bir 

çoxlarının nəzərində gursulu 

bumbuz bulaqlar, sərt qayalar, 

yaşıl çəmənlər və bir də bal kimi 

şirin, dadlı alma sortlarının 

yetişdiyi bağlar canlanır. Bununla 

yanaşı, qışın mülayim, yayın da 

sərin olduğu Kükünün iqlim 

resursları da insanları bu gözəl 

kəndə cəlb edən əsas faktorlardandır. Münbit qara torpaq örtüyü və 
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kristal kimi şirin su ehtiyatları bu kəndin ərazisində təkcə almanın 

deyil, istənilən meyvə və tərəvəzin, hətta yabanı pencərlərin də 

minerallarla zəngin və özünəməxsus dad-tamlı olmasına imkan verir. 

Xüsusən yayın bu isti günlərində Küküdə bal-qaymaq dadıb, oğlaq 

ətindən kabab çəkən qonaqlar təbiətin bu torpaqdan heç nəyi 

əsirgəmədiyinə bir daha inanırlar.  

Kükü kəndindəki turizm cazibə elementləri arasında 

Dərələyəz silsiləsinin Kükü dağı, Qanlıgöl və Keçəldağ, eləcə də 

Gurbulaq istiqamətləri daha çox diqqəti cəlb edir. Belə ki, Küküyə 

gəlmiş turistlər buradakı kənd evlərindən birində qalmaq üçün 

yerləşdikdən sonra üç gün ərzində Qabaqlı, Gurbulaq və Qanlıgöl 

istiqamətlərində turlara çıxa bilərlər. Bu turlarda, əsasən, ekoturizm 

və ekstrim yürüş növü üzrə zəngin məzmunlu proqram hazırlamaq 

olar. Qabaqlı istiqamətində sərt qayalıq relyef, unikal biomüxtəliflik 

və herbari toplama, landşaft və canlı təbiət üzrə fotoovçuluq üçün 

əlverişli imkanlar vardır. Coğrafi mövqeyinə görə bu istiqamətdə 

turlar yay aylarında günün ikinci yarısı daha məqsədəuyğundur. Belə 

ki, yürüşə çıxmış turistlər ekstrim və yürüş təcrübəsi qazana, Kükü 

kəndinin Zəngəzur dağlarınadək uzanan panoramik görüntüsünə 

tamaşa edə bilərlər. 

Turizm marşrutunun əsas cazibə nöqtəsi olan Gurbulaq 

istiqamətində hərəkət edən turistlər üçün səhərin erkən saatlarında 

yola çıxmaq daha sərfəlidir. Kənddən, təxminən, 4 kilometr 

məsafədəki yolun bir hissəsini avtomobildən də istifadə edə bilən 

turistlər üçün Gurbulaq və ətrafının ecazkar mənzərələri, buradakı 

zəngin biomüxtəliflik, avqust ayının ortalarınadək təbii halda qalan 

qar, bumbuz bulaqlar, az qala dəqiqədə 1500 litrədək debiti olan 

Gurbulağın qaynayan mənbəyi və ondan bir az aşağıdakı möhtəşəm 

şəlaləsi, qırmızı rəngli qayalıqlardan süzülüb gələn Qırxbulağın 

görüntüsü çox cazibədardır. Gurbulaq və onun ətrafı turistlərə yay 

aylarında, xüsusən iyul və avqust aylarında üç fəsli bir arada 

yaşamağın zövqünü yaşadan unikal yerlərdəndir. Belə ki, avqust 

ayında buradakı dərələrin quzeyində qalmış qarın ağzında təzəcə boy 

atan yarpız, cacıq, baldırğan dadmaq olar. Nahar yeməyini və səyyar 

çadırlarını hazır götürmüş turistlər bütün gününü burada keçirib, 

Qaladibində gecələyə, buradakı qədim insan məskəni ilə tanış ola, 

vəhşi arıların balından toplamaq üçün unikal ekstrim təcrübəsi də 

qazana bilərlər.  
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Küküdən Qanlıgölədək, təxminən, 7 kilometr məsafə vardır. 

Bu yolun, demək olar ki, tamamını avtomobillərlə gedən turistlər 

istəyə görə piyada da hərəkət edə bilərlər. Günəşin mövqeyinə görə 

səhərin gec saatlarında Qanlıgölə doğru səfərə çıxmaq daha 

məqsədəuyğundur. Qanlıgölə gələn turistlər yolüstü, qarşı tərəfdəki 

Qabaqlı massivinə və 3120 metr yüksəklikdəki Kükü dağının tam 

panoramik görüntüsünə tamaşa edə bilərlər. Yolüstü turistlər bir 

zamanlar yurd yeri olmuş və dəniz səviyyəsindən 2500 metrədək 

hündürlükdə yerləşən qədim Zırnel kəndinə uzaqdan tamaşa edə, 

minerallarla zəngin bulaqlardan su içə bilərlər. Qanlıgölə çatmış 

turistlərə bildirilməlidir ki, bu göl tamamən qar və bulaq sularından 

qidalandığı üçün zamanla onun lillə dolması baş verməmişdir və 

gölün suyu tam şəffafdır. Yayın son günlərində suyun qıt vaxtlarında 

suvarma üçün də istifadə olunan bir milyon kubmetr tutumu olan bu 

gölün əsas bəndi, təxminən, 150 il əvvəl tikilmiş və haliyədə də 

qalmaqdadır. Güman ki, keçmişdə burada boğulma halları olduğu 

üçün gölün adı da buradan qalıb. Qanlıgöl və ətrafı Naxçıvanın 

qədim yurd yerlərindəndir. Burada elə ―Yurd‖ adlandırılan böyük bir 

ərazidə bolsulu bir bulaqla yanaşı, qədim insan məskənlərinə xas 

olan maddi mədəniyyət nümunələri, müsəlman məzarlığı, döyüşçü 

qəbirləri və yaşayış yerlərinin izləri qalmaqdadır. Tarixi mənbələrə 

əsasən dəniz səviyyəsindən, təxminən, 3 min metr yüksəklikdəki bu 

ərazilər keçmişdə yaşayış məskəni olub, bəlkə də, döyüşlərə şahidlik 

edib.  

 Qanlıgölə gəlmiş turistlər burada keçirilən vaxt ərzində 

yaylağa köçmüş çobanların həyat və məişətilə tanış olmaq, 

onların mətbəxindən, xüsusən təndir kababı və ocaqda 

qaynadılmış limonlu kəklikotu çayından dadmaq, çadırlarda 

dincəlmək imkanı qazana bilərlər. Daha sonra şimal-şərqdə 3115 

metr hündürlüyü olan Keçəldağ istiqamətində hərəkət edən 

turistlərə gursulu Pünhanbulağın və Südlübulağın ağappaq süd 

kimi suyundan içmək və uzaqdan Naxçıvanın turizm incisi 

Batabat meşələrinə quşbaxışı nəzər salmaq üçün Hörgülüyədək 

yürüş etmək mümkündür. 

Naxçıvan-Kükü-Gurbulaq turizm marşrutu muxtar 

respublikamızın perspektivli turizm marşrutlarındandır. Bu 
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marşrutun test olunması və gələcəkdə populyarlıq qazanması bu 

istiqamətdə turizmin daha da inkişaf etməsinə imkan yaradacaq. 

“Şərq qapısı”,  28  avqust  2020-ci il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/25888-nakhdzh-

van-kuku-zhurbulazh-turizm-marshrutu.html  

ĠĢgüzar ingiliscə qloballaĢan 

dünyaya inteqrasiya vasitəsidir 
Artıq ali məktəblərə növbəti qəbul imtahanları 

yekunlaşmaq üzrədir. Bu dəfə də qəbul planı üzrə seçim edəcək 

olan abituriyentlər universitetlərimizdəki yeni ixtisaslara böyük 

maraq göstərirlər. Muxtar respublikamızın ən böyük ali təhsil 

ocağı olan Naxçıvan Dövlət Universitetində yeni yaradılan 

İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində yeni açılan İngiliscə 

iqtisadiyyat ixtisası da gənclər arasında böyük maraq doğurur. 

Şübhəsiz, dünya iqtisadiyyatında qlobal rəqabətin kəskinləşdiyi, 

ölkələr və firmalar arasında iqtisadi əlaqələrin dərinləşdiyi bir 

dövrdə işgüzar həyata daha yaxından inteqrasiya olunmaq üçün 

ingilis dilində iqtisadiyyat təhsili almaq istəyi də təsadüfi deyildir.  
Müasir dünyada ölkələrarası iqtisadi-mədəni əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi üçün ümumi kommunikasiya vasitəsi olan ingilis 

dilindən geniş istifadə edilir. Bunun səbəblərindən biri 

texnologiyanın inkişafıdırsa, digər bir səbəb beynəlxalq diplomatik, 

biznes və turizm əlaqələrində bu dilin ortaq istifadə olunmasıdır. Bu 

gün dünyada rəsmi dili ingilis dili olan ölkələrdən başqa, ABŞ-dan 

Çinə, Norveçdən Braziliyaya qədər geniş coğrafiyada bütün işgüzar 

əlaqələrdə ingiliscə 

hamının başa düş-

düyü dil kimi 

istifadə olunur. Ya-

xud İngiltərə döv-ləti 

dövrümüzün ən 

böyük ittifaqı olan 

Avropa Birliyindən 

çıxsa da, burada 

təmsil olunan 

İrlandiyanın rəsmi 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/25888-nakhdzh-van-kuku-zhurbulazh-turizm-marshrutu.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/25888-nakhdzh-van-kuku-zhurbulazh-turizm-marshrutu.html
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dili kimi ingilis dili ümumi ünsiyyət vasitəsi olaraq qalmaqdadır. 

Hətta son illərdə MDB ölkələri çərçivəsində keçirilən müxtəlif 

məzmunlu beynəlxalq tədbirlərdə də ingilis dilinin rus dilinin 

əvəzinə ortaq dil kimi istifadə olunmasını müşahidə etməkdəyik. Ona 

görə də müasir dövrün tələblərinə əsasən sahib olduğu ixtisasa görə 

hər bir mütəxəssis ona lazım olan səviyyədə ingilis dilini 

mənimsəməklə siyasət, iqtisadiyyat, menecment, beynəlxalq hüquq, 

beynəlxalq mühasibat, bank, sığorta, tibb, turizm, jurnalistika, 

kompüter, aviasiya və avtomobil mühəndisliyi, aqrar elmlər və digər 

sahələrdə sərbəst olaraq dünyaya çıxış imkanı qazanır, internet 

resurslarından asanlıqla istifadə etməklə bərabər, işgüzar yazışmalar 

edir, keçirilən beynəlxalq konfrans, treninq, seminar və vebinarlara 

sıxılıb-çəkinmədən qatılır, çıxış və təqdimatlar edir, üzbəüz və 

onlayn diskussiyalarda fəallıq göstərirlər. Ölkəmizin müstəqillik əldə 

etməsi, iqtisadiyyatımızın sürətli inkişafı və müasir informasiya-

kommunikasiya texnologiyalarının da həyatın bütün sahələrinə nüfuz 

etməsi ilə hər bir işgüzar Azərbaycan vətəndaşı üçün belə imkanlar 

yaranıb. Odur ki, gələcəkdə işgüzar ingilis dilinə sahib olan 

mütəxəssis yetişdirilməsi bütün dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də 

bir zərurətə çevrilib.  

Bir dil bir insandır, – deyiblər. Buna görə də təhsil 

pillələrində yetişən hər bir gəncin gələcəkdəki potensialı onun ana 

dilindən başqa neçə dilə sahib olması ilə də ölçülür. Təsadüfi 

deyil ki, magistratura və doktorantura pillələrində dərəcə ala 

bilmək üçün xarici dildən keçmək mütləq mərhələ kimi qarşıya 

qoyulub. Bu mənada, İngiliscə iqtisadiyyat ixtisasını seçən 

gənclər üçün həyəcanlı məqamlardan biri onların orta məktəbdə 

qazandıqları leksik və qrammatik biliklərini tətbiqi olaraq 

zənginləşdirmək, dünyada baş verən mürəkkəb iqtisadi proseslərə 

birbaşa çıxış pəncərəsi əldə etmək şansıdır. Sirr deyil ki, bu gün 

ölkəmiz regional layihələrə liderlik edib, xarici iqtisadi əlaqələrdə 

ciddi tərəfdaş kimi öz mövqeyini möhkəmləndirdikcə bu işlərin 

öhdəsindən gələ biləcək müxtəlif kadrlara da ehtiyac yaranır. 

Muxtar respublikamızda elan olunmuş ―İxrac ili‖nin qazandırdığı 

təcrübə də onu deməyə imkan verir ki, bu gün qlobal miqyasda 

bazar konyunkturası real təhlil olunub, düzgün qərar verildikdə 

Naxçıvan məhsullarının dünyanın müxtəlif ölkələrə ixrac edilməsi 
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imkanları da artır. Eləcə də əvvəlki illərin təcrübəsinə əsaslanaraq 

deyə bilərik ki, Naxçıvana səyahətə gəlmək istəyən əcnəbi 

turistlərin sayının qat-qat artırılması üçün bu sahədəki iqtisadçı 

mütəxəssislərin də işgüzar ingiliscəyə sahib olması mütləqdir.  

İşgüzar ingiliscə tələbələrdə, sadəcə, kommunikasiya 

bacarığı yaratmır. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi 

subyektlərin uğur qazanması üçün onların sahib olduqları insan 

resurslarının daimi olaraq özünü təkmilləşdirməsi və əldə 

olunmuş bacarıqlara əsaslanaraq tərəfdaşlarla sərfəli biznes 

sövdələşmələrinin aparılması tələb olunan zəruri şərtlərdəndir. 

Belə şərtlər, xüsusən müasir marketoloq, sığorta agenti, kredit 

mütəxəssisi, satış meneceri, turoperator, proqramçı, dizayner və 

digər cəlbedici ixtisaslar qarşısında daha çox ortaya qoyulur ki, 

bunlara sahib olmaqla, yüksək ödənişlə iş tapmaq və daha yaxşı 

karyera qurmaq müasir gənclərin xəyallarını həmişə məşğul edir. 

Xüsusən təmsil etdiyi şirkətin vacib işləri üçün xarici ölkələrə 

işgüzar səfərlərə yollanmaq, buradakı tədbirlərdə fəal iştirak 

etmək və etimadı doğrultmaq gənclər üçün həm dünyagörüşünü 

artırmaq, həm də karyera pillələrində daha inamla irəliləmək kimi 

çox cazibədardır.  

Nəhayət, ingiliscə iqtisadiyyat təhsili ilə məşğul olmaq 

tələbələrimiz qədər bu ixtisas üzrə mühazirə və seminar 

məşğələləri aparacaq müəllimlər üçün də yeni həyəcandır. Qərb 

ölkələrinin aparıcı universitetləri ilə Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin İqtisadiyyat ixtisası üzrə ikili diplom məsələləri 

istiqamətində əməkdaşlıq perspektivində yeni açılan İngiliscə 

iqtisadiyyat ixtisası daha fərqli bir akademik təcrübə şansıdır. 

İnanırıq ki, muxtar respublikamızın ali təhsil ocaqlarında bu 

sahədə qarşıya qoyulmuş vəzifələrin öhdəsindən gələ biləcək, 

xüsusən gənclərdən ibarət olan kadrlar onlara həvalə olunmuş 

tapşırıqlara məsuliyyətlə yanaşaraq təhsilimizə yeni uğur 

qazandıracaqlar. 

“Şərq qapısı”,  2  sentyabr  2020-ci il  

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/25959-ishzhuzar-

inzhilisdzae-zhloballashan-dunyaya-intezhrasiya-vasitaesidir.html  

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/25959-ishzhuzar-inzhilisdzae-zhloballashan-dunyaya-intezhrasiya-vasitaesidir.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/25959-ishzhuzar-inzhilisdzae-zhloballashan-dunyaya-intezhrasiya-vasitaesidir.html
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Naxçıvanın ləzzətli ixrac məhsulları 
Tarixən Naxçıvanın yüksəkkeyfiyyətli yerli məhsullarını 

qədim diyarın sakinləri kimi, buraya səfər edən qonaqlar da 

həvəslə alıb istifadə ediblər. Həmişə söz Naxçıvan nemətlərindən 

düşərkən, onların dad-tamı, ləzzəti və şübhəsiz, insan 

sağlamlığına olan faydaları haqqınlakı fikirlər hər kəsin 

bəyəndiyi və dostları ilə həvəslə paylaşdığı bir mövzuya çevrilir.  

Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ―Ləzzət Qida Sənaye‖ 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin istehsalı olan və hazırda 

dünyanın bir çox ölkələrinə ixrac edilən məhsullar da həm yerli, 

həm də xarici bazarlardakı alıcıların həvəslə seçib aldığı 

nemətlərdəndir. Bu eyni zamanda ölkəmizdə idxaldan asılılığın 

azaldılması və ixracın həcminin genişləndirilməsi strategiyası 

üzrə qarşıya qoyulmuş vəzifələrə muxtar respublikamızın mühüm 

bir töhfəsidir.  

 1995-ci ildə əsası qoyulmuş ―Ləzzət Qida Sənaye‖ MMC-

nin məhsulları hazırda xarici bazarlarda yaxşı tanınır. Naxçıvanın 

ixrac potensialı artdıqca şirkətin də xarici bazarlarda qazandığı 

etibarlı əməkdaşlıq 

genişlənir və onun 

məhsullarına olan 

tələbat da artıb. Əla 

keyfiyyət, münasib 

qiymət və ləzzətli 

dada malik olan bu 

məhsullar müasir 

istehlakçının tələ-

batını ödəməklə 

müəssisənin də rə-

qabətqabilyyətli 

fəaliyyəti təmin edir. İstehsal olunan qida məhsullarının 

keyfiyyətinin dünya və Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması 

və aparılan reklam və marketinq tədbirləri nəticəsində artıq 58 

çeşiddə vafli və peçenye məhsulları Yəməndən Əfqanıstanadək 

geniş bir coğrafiyadakı ölkələrə ixrac olunur. Şirkətdən aldığımız 

məlumata əsasən cari ilin ilk altı ayı ərzində Gürcüstan, Oman, 
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İraq, Yəmən, Türkmənistan və Əfqanıstan kimi ölkələrə, 

ümumilikdə, 370 tona yaxın həcmdə qida məhsulları göndərilmiş 

və 471 min ABŞ dollarından artıq həcmdə valyuta əldə 

edilmişdir. İxrac olunan məhsulların həcminə görə şirkətin xarici 

bazarlardakı partnyorları arasında Gürcüstan və İraq daha çox 

diqqəti cəlb edir. Belə ki, bəhs olunan dövrdə bu ölkələrin hər 

birinə 100 tondan artıq həcmdə ―Ləzzət Qida Sənaye‖ MMC-nin 

məhsulları ixrac edilib. Məhsulların növ və çeşidlərinin ixrac 

bazarlarının alıcı potensialına uyğun olaraq şaxələndirilməsi də bu 

işdə öz bəhrəsini verib.  
Muxtar respublikamızın və eləcə də ölkəmizin daxili 

bazarına çox geniş çeşiddə ərzaq məhsulları çıxaran ―Ləzzət Qida 

Sənaye‖ MMC gələcəkdə daha çox xarici ölkədə bazar seqmenti 

tutmaq üçün uğurlu ixrac strategiyası obyektidir. Burada çalışan 

hər bir işçi bilir ki, məhz ixrac bazarlarında yaxşı mövqe tutmaqla 

şirkət fəaliyyətinin davamlılığını təmin etmək və qlobal rəqabətdə 

qazanmaq mümkündür. Digər bir tərəfdən isə ökəmizin xarici 

ticarət balansına qazandırılan hər bir dollar onun iqtisadiyyatına 

yeni investisiya qazandırmaqla bərabər, tərəfdaşlarının yanında 

yüksək imic və yeni etibarlı partnyorluq deməkdir. Bu isə ―Ləzzət 

Qida Sənaye‖ MMC -nin ―Nati‖ əmtəə nişanı ilə ―Made in 

Azerbaijan‖ brendinə verdiyi töhfədir. 

“Şərq qapısı”,  18  sentyabr  2020 –ci il  

http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/26226-nakhch-van-n-

laezzaetli-ikhradz-maehsullar.html  

Naxtel 4G etibarlı və sərfəli  

rabitə xidmətləri təklif edir 
Müasir dövrdə yeni texnologiyaların tətbiqi hər yerdə 

olduğu kimi, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da iqtisadi və 

sosial sahələrdə keyfiyyət dəyişikliyi yaratmış, sürətli və etibarlı 

rabitə əlaqələri insanların mədəni həyatının mühüm 

faktorlarından birinə çevrilmişdir. Hər cür mütərəqqi yeniliyə 

həssas olan cəmiyyətimizdə insanlara təklif olunan 

yüksəkkeyfiyyətli xidmətlər, bu mənada, özünün səbəb-nəticə 

əlaqələri baxımından həmişə rəğbətlə qarşılanır. XX əsrin mühüm 

http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/26226-nakhch-van-n-laezzaetli-ikhradz-maehsullar.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/26226-nakhch-van-n-laezzaetli-ikhradz-maehsullar.html
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yeniliklərindən biri olan internet və mobil rabitə xidmətlərinin 

Naxçıvanda geniş yayılması cəmiyyət həyatında köklü 

dəyişikliklərə səbəb olmaqla, iqtisadiyyatın digər sahələrində də 

yeni yüksəlişə stimul verib.  
Muxtar respublikamızda rabitə infrastrukturunun 

təkmilləşdirilməsi əhaliyə 

yeni yüksəkkeyfiyyətli 

rabitə və internet xid-

mətlərinin göstərilməsi 

üçün əlverişli şərait ya-

radır. Bu istiqamətdə 

ardıcıl tədbirlərin həyata 

keçirilməsi nəticəsində 

―Naxtel‖ mobil rabitə şə-

bəkəsinin abunəçi tutumu-

nun artırılması üçün yeni 

baza stansiyalarının isti-

fadəyə verilməsi istiqa-

mətində işlər davam etdirilmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər bütün 

bu 4-cü nəsil ―Naxtel‖ şəbəkəsi abunəçilərinin sayının artmasına 

səbəb olub. 

Artıq bir neçə ildir ki, 4-cü nəsil ―Naxtel‖ mobil rabitə 

şəbəkəsinin istfadəçiləri də yaradılan müasir şəraitdən 

bəhrələnməklə yeni texnologiyaların həyatımıza gətirdiyi sürət və 

komfortdan maksimum faydalanmaq imkanı qazanıblar.  

Naxtel 4G ölkəmizdə fəaliyyət göstərən mobil rabitə 

operatorlarından biri kimi bu sahədə göstərdiyi xidmətlərə bir çox 

yeniliklərlə başlayıb. Belə ki, quraşdırılmış baza stansiyaları 

vasitəsilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının, demək olar ki, bütün 

ərazisində yüksəkkeyfiyyətli mobil rabitə xidmətləri göstərilir. 

Sürətli və etibarlı rabitə sayəsində muxtar respublika əhalisinin 

böyük bir qisminin istifadə etdiyi mobil internetin sürəti də tətbiq 

edilən texnologiyaya uyğun olaraq artıb. Bütün insanların, eləcə 

də biznes subyektlərinin işgüzar fəallığını artıran belə bir yenilik, 

şübhəsiz, muxtar respublikanın mərkəzi yaşayış məntəqələri ilə 

yanaşı, ucqarların da sosial-iqtisadi inkişafına, əhalinin mədəni 
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tələbatlarının ödənilməsinə mühüm töhfə verir. ―Naxtel‖in 

abunəçilərə təklif etdiyi güzəştli tariflər isə əhalinin hər 

təbəqəsinin, xüsusən tələbə gənclərin də sərfəli və sürətli 

internetdən istifadə edə bilməsinə birbaşa öz təsirini göstərir. Son 

dövrlərdə təhsildə onlayn dərslərin, eləcə də digər onlayn görüş, 

konfrans və digər tədbirlərin keçirilməsi zamanı Naxtel 4G 

istifadəçiləri təklif olunan danışıq və internet paketlərinin nə 

qədər sərfəli və etibarlı olduğunu bir daha gördülər. Bütün bunlar 

isə muxtar respublikanın hansı guşəsində olursa-olsun, 

abunəçilərin rahatçılığını təmin etməklə yanaşı, Naxçıvanın 

müasir imcinin və inkişaf səviyyəsinin dünyaya tanıdılmasında da 

mühüm rol oynayıb.  

Fəaliyyətində müştəri məmnuniyyəti prinsiplərini əsas 

tutan ―Naxtel‖ abunəçilərinin ondan gözlədiyi bütün yeniliklərə 

və texnoloji dəstəyə cavab verən müasir infrastruktura və 

bacarıqlı insan resurslarına malikdir. Ölkəmizin bütün onlayn 

ödəmə portalları, habelə ―Naxçıvanbank‖ın elektron ödəmə 

terminalları vasitəsilə ―Naxtel‖ abunəçilərinin hesablarına günün 

istənilən saatında mümkün olan ödəniş edilməsi, vəsait 

köçürülməsi həyata keçirilir. İnternet istifadəçilərinin 

Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hər cür lazımi informasiya 

ala biləcəyi www.naxtel.az saytında isə ―Naxtel‖ abunəçiləri 

burada yeniliklərdən xəbərdar olmağa, tarif seçimindən tutmuş 

kampaniyalardan faydalanmağa, onlayn ödəmədən rominq 

xidmətlərinə, toplu SMS xidmətlərindən GPS monitorinq 

xidmətlərinə qədər bütün məlumatları onlayn qaydada əldə edə, 

saytdakı canlı dəstək bölümündən Naxtel 4G operatoru ilə birbaşa 

əlaqə saxlayaraq onları maraqlandıran suallara cavab ala bilərlər. 

Mobil operatorun 299 çağrı mərkəzinə edilən zənglərə, habelə 

Naxtel Plus mobil əlavəsi və sosial şəbəkə hesabları vasitəsilə 

olunan müraciətlərə də dərhal cavablar verilir, abunəçiləri 

maraqlandıran məsələlər qısa müddətlə həllini tapır. ―Naxtel‖in 

Naxçıvan şəhərindəki satış mərkəzlərində də müştərilərə müasir 

səviyyəli xidmətlər göstərilməklə şirkət və abunəçilər arasında 

etibarlı korporativ əməkdaşlıq modeli formalaşdırılıb. 
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―Naxtel‖ həmişə öz müştərilərinin maraqlarını diqqətdə 

saxlamağı bacarır. Bu məqsədlə təklif olunan kampaniya və 

bonuslar abunəçiləri ―Naxtel‖ə daha sıx bağlayan faktorlardan 

biridir. Elə naxçıvanlılar da, ―Naxtel‖ə olan bağlılığını heç zaman 

gizlətmir, insanlar mobil nömrələrini paylaşdıqda ilk olaraq ―060‖ 

prefiksini dilə gətirirlər. Bu gün digər mobil operatorların 

abunəçisi olan istənilən naxçıvanlı da yaxud ailə üzvlərində 

hökmən bir aktiv Naxtel 4G nömrəsi vardır. Bütün bunlar isə çox 

qısa zaman kəsiyində böyük bir inkişaf yolu keçmiş Naxçıvanın 

ümumi mənzərəsinin bir göstəricisidir.  

―Naxtel‖ öz abunəçilərini yeni ünvanda salamlamağa 

hazırlaşır. Naxçıvan şəhərinin baş prospektində, insanların gur 

axınının olduğu bir məkanda açılan yeni ofisi təkcə ―Naxtel‖ 

abunəçilərinin deyil, eləcə də bütün naxçıvanlıların xidmətində 

olacaq. İnanırıq ki, yeni ofis bütün ―Naxtel‖ ailəsinə uğur 

gətirəcək və abunəçilər xoş xəbərlərlə bir-birini sevindirəcəklər. 

“Şərq qapısı”,  18  sentyabr 2020 –ci il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/26224-nakhtel-4zh-

etibarl-vae-saerfaeli-rabitae-khidmaetlaeri-taeklif-edir.html  

BU YOL ŞUŞA YOLUDUR... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qarabağdan səsi gələn igidlərim var olsun,   

Xankəndinə gedən yolda Allah sizə yar olsun, 

Torpağımı tapdalayan düşmən tar-mar olsun. 

Xarı bülbül tənha qalıb həsrətindən solubdur, 

Uğur olsun ey əsgərim, bu yol Şuşa yoludur! 

                             *** 

http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/26224-nakhtel-4zh-etibarl-vae-saerfaeli-rabitae-khidmaetlaeri-taeklif-edir.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/iqtisadiyyat/26224-nakhtel-4zh-etibarl-vae-saerfaeli-rabitae-khidmaetlaeri-taeklif-edir.html
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Qubadlıda izim qalıb, ata yurdum öz yerim, 

Kəlbəcərə sözüm qalıb, istəmirəm söz verim,   

İstisuda gözüm qalıb, istəyirsən göz verim. 

Laçınımın qəlbi qırıq, gözü yaşla dolubdur, 

Uğur olsun ey  əsgərim, bu yol Şuşa yoludur! 

                              *** 
Murovdağda zəfər çaldın yayıldı səs-sorağın, 

Füzuliyə yol açıldı mübarəkdir ayağın, 

Xudafərin çox gözləyib Azərbaycan bayrağın. 

Arazımın üzü güldü, ürək sözlə doludur, 

Uğur olsun ey əsgərim, bu yol Şuşa yoludur! 

                              *** 
Yaradandan qüvvət aldın, O qoruyur sizləri, 

Gəncəmizin göz yaşları yaraladı bizləri, 

Xocalıda  al qisası, qoyma qalsın izləri. 

Vur əsgərim, vuran qolun Şah İsmayıl qoludur, 

Uğur olsun ey əsgərim, bu yol Şuşa yoludur ! 

MİA.AZ,  22  oktyabr  2020-ci  il   
https://www.mia.az/w1000328/bu-yol-susa-yoludur-2020-10-22-

173243  

 

Azərbaycan əsgəri dünyanı erməni faĢizmindən 

xilas edəcək... 
Bu gün böyük və güclü Vətənimiz tarixi sınaq içindədir. 

Elə bir sınaq ki indi bütün dünya xalqları sülh və rahatlıq içində 

yaşasalar da, qismətinə xain ermənilərlə qonşuluqda yaşamaq 

düşmüş Azərbaycan bir yumruq kimi səfərbər olub düşmənlə 

çarpışır.  Düşmən isə məkrlidir. İllərlə yaşadıqları Azərbaycan 

torpağının çörəyini yeyib, suyundan içən ermənilər türklərə qarşı 

bəslədiyi nifrətlə, sanki indi bütün dünyanın boğazına yapışaraq 

hər yerdə qan axtarırlar. Amma düşmən nə qədər qəddar, nə 

qədər amansız olsa da, onun qarşısında güclü Azərbaycan 

Ordusu dayanıb.  

Qarabağ Azərbaycandır! İndi bu şüar ölkəmizdə kiçikdən-

böyüyə hər kəsin dilində bir müharibə marşı kimi səslənir. 

Vətənimizin dilbər guşəsi, Üzeyir nəğməli, Bülbül səsli 

https://www.mia.az/w1000328/bu-yol-susa-yoludur-2020-10-22-173243
https://www.mia.az/w1000328/bu-yol-susa-yoludur-2020-10-22-173243
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Qarabağın, nəhayət ki, düşmən işğalından azad edilməsi zamanı 

gəlib çatıb. Ali Baş Komandanımızın əmri ilə irəliyə doğru əks-

hücuma keçən Azərbaycan əsgəri hamımızın həsrətində olduğu o 

müqəddəs torpaqlara qovuşdurur bizi. Orada bizi gözüyaşlı 

Kəlbəcər, Şuşa, xanimanı tar-mar olmuş Qubadlı, qanadı qırılmış 

Laçın gözləyir. Sentyabrın 27-də Ermənistan ordusunun növbəti 

təxribatına cavab olaraq başladılan əks-hücum əməliyyatları 

nəticəsində uzun müddət işğalda qalmış Azərbaycan torpaqlarının 

xeyli hissəsinin qısa müddət ərzində azad olunması, eləcə də 

böyük dövlətlərin bu münaqişənin həllindəki maraqları və 

Vətənin müdafiəsinə qalxmış müzəffər ordumuzun erməni faşizmi 

üzərindəki parlaq qələbələri çox yaxında digər torpaqlarımızda da 

üçrəngli bayrağımızın dalğalanacağını, ədalətli sülhün bərpa 

olunacağını deməyə əsas verir.  

Bəşəriyyət tarixində İkinci Dünya müharibəsi qədər 

genişmiqyaslı və 

dağıdıcı bir mü-

haribə olmasa da, 

riyakar erməni 

faşizminin yarat-

dığı təhlükəni, 

sözün əsl məna-

sında, dost-düşmən 

tanımayan qlobal 

pandemiya ilə 

müqayisə etmək 

olar. Bu təhlükə 

xərçəng kimi yayı-

lıb, heç gözlə-

nilməyən yerlərdə 

peyda olub, qoca-cavan, qadın-uşaq demədən amansızlıqla hər 

kəsi qətl yetirməyə hazırdır. İş o yerə çatıb ki, erməni faşizmi, 

hətta alman faşizmindən nəsibini almış bir sıra ölkələrdə də virus 

kimi yayılmaqdadır. İkinci Dünya müharibəsinin lap əvvəlində 

almanlara cəmisi 40 gündə boyun əymiş Fransanın tam olaraq 
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indi də erməni faşizminə təslim olması, əslində, bu canavarın nə 

qədər təhlükəli olduğunu bir daha sübut edir.  

Hələ yaxın keçmişdən XXI əsrin Türk dünyası əsri 

olacağını proqnoz edirdilər. Zaman gecikmədi. Və indi bunun 

şahidiyik! Gördük ki, maddi zənginlik içərisində itib-batan, amma 

mənəviyyatca bataqlıqda çürüyən Qərb Uca Tanrının kiçik bir 

imtahanı qarşısında nə qədər aciz qaldı! Nə mütərəqqi 

texnologiya, nə iri kapital, nə də başqa xalqların üzərindəki 

hökmranlıq iddiası onların köməyinə çatmadı. Çünki zaman elə 

zamandır ki, onun çarxı dolandıqca vaxtaşırı gücünü bütün 

dünyaya göstərib hər şeyi öz tarazına qoyur. 2020-ci ildə də belə 

oldu. Hazırda bəşəriyyət gözəgörünməz virusun kökünü kəsmək 

üçün mübarizə apardığı bir dönəmdə Azərbaycan xalqı bir 

yumruq kimi birləşib son yüzilliyin probleminə birdəfəlik son 

qoymaq savaşına qalxıb. Bu, bir az dolanışıq tapan kimi vaxtaşırı 

baş dikəldib, təkcə azərbaycanlılara deyil, yaşadıqları hər yerdə 

bütün xalqlara xəyanət edən, fürsət düşən kimi hər cür alçaq 

əməldən çəkinməyən soysuz ermənilərin qanına işləmiş faşizmə 

qarşı savaşdır.  

Erməni faşizminə qarşı mübarizə, sadəcə, Qarabağ 

torpağının azadlığı üçün aparılan müharibə ilə bitmir. İndi heç 

kimə sirr deyil ki, özlərini hər yerdə məzlum millət kimi qələmə 

verib siyasi alət olmaqdan zövq alan ermənilər dünya ölkələrində 

işə saldıqları konyak diplomatiyası və digər özlərinə yaraşan 

üsullarla asanlıqla ələ aldıqları siyasətçilər və onların dairələri 

vasitəsilə diasporlaşıb dənizlərə çıxmaq planları ilə yaşayırlar. 

Tarixboyu qətiyyətli siyasətçilər tərəfindən dəfələrlə qarşısı 

alınmış belə sərsəm xülyalar zaman-zaman bulanıq dövrlərdə 

özünə münbit yer tapmış və nəticədə, yüz minlərlə günahsız 

insanın ölümünə, milyonlarla insanın qaçqın düşməsinə səbəb 

olmuşdu. Odur ki, Qarabağın erməni terrorundan təmizlənməsi 

uzun illər ərzində cəzasız qalmış cinayətkar rejimin dünyada 

formalaşdırdığı təbliğat köpüyünün də havaya uçması deməkdir. 

Bu, həm də Gəncə, Mingəçevir kimi cəbhə xəttindən xeyli uzaqda 

yerləşən şəhərlərdə yaşayan dinc sakinləri hədəf alaraq son 

çırpınışlarını edən erməni faşizminin və onun havadarlarının iç 
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üzünün tamamilə açılması deməkdir. Artıq aydın görünən 

mənzərə odur ki, heç bir dünya dövləti, hətta bir ay öncə 

Ermənistana açıq dəstək verənlər belə, ən yaxşı halda neytral 

mövqedə qalmaqla, necə deyərlər, səhvlərini başa düşüblər.   

Ermənilər hiylə qurmağa çox ustadırlar. Faşizmə 

bulaşmış, türk qanına susamış ermənilər hiyləgər olduqları qədər, 

həm də qorxaq və acizdirlər. Hətta erməni şairi Yeğişe Çarens də 

öz milləti haqqında belə yazıb: ―Ermənilərdə riyakarlıq ana 

bətnində olarkən yaranır‖. Görünür, uşaqlıqda Osmanlı çörəyi 

yemiş bu insan XX əsrin əvvəllərindəki o mürəkkəb dövrlərdən 

yaxşı dərs çıxarıb ki, bu kəlmələri yazıb. Ermənilərin heç zaman 

bir dövləti olmadığını yazan Qevorq Aslan isə ―Ermənilər harada 

çörək boldursa, oranı özlərinə vətən hesab ediblər‖ yazıb. Belə 

yazılı tarixi faktları çox misal gətirmək olar. Ancaq elə sonuncu 

misaldan da göründüyü kimi adları belə, başqasının olan 

ermənilər həm də oğrudurlar. Qarabağda zəbt etdikləri qədim 

Azərbaycan məskənlərinə uydurma adlar yapışdıran ermənilər 

yeri gəldi, gəlmədi, hətta yemək adlarını, mahnıları, musiqi 

alətlərini də erməniləşdirməyə çalışırlar. Ancaq bu bədbəxtlər 

bilmirlər ki, artıq nə 100, nə də 30 il əvvəlki dövrdür. Dünya 

qloballaşır və əslində, bütün sağlamdüşüncəli insanlar bir məqsəd 

– yaxşı yaşamaq üçün yaşayıb, işləyirlər. Göyçədə məskunlaşmış, 

babasının haradan gəldiyini bilməyən zavallı sadə erməni bilmir 

ki, onun sərsəm ideoloqları on illər uzunu Azərbaycanın milli 

musiqi aləti olan balabanı ―düdük‖adı ilə milliləşdirmək üçün 

izafi vaxt itirdiyi dövrdə, dünya riyaziyyatı öyrənib, mühəndislər 

yetişdirib və indi onun işğalçı ordusunu başı üstündən, 90 dərəcəli 

bucaqdan vurur. Bax, budur erməni faşizminin gəldiyi nöqtədə 

onu gözləyən ən ədalətli cəza! Bu saatdan sonra artıq nə 

havadarlarına səxavətlə verdikləri bahalı canlı və cansız 

hədiyyələr, nə diplomatik yalvarışlar, nə də xaricdəki 

―vətənpərvərləri‖erməni faşizminin köməyinə çatacaq. Bu, 

daxildə də Ermənistan hökumətinin iflasının bir başlanğıcıdır.  

Terror dövləti Ermənistanın çöküşü, təkcə onun hər 

sahədə gücsüzlüyü, ianə üzərində qurulmuş iqtisadiyyatının 

zəifliyi və ideoloqlarının əsəbiliyi ilə əlaqədar deyil. Sovetlərin 
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dağılması ilə keçən 30 il ərzində yeritdikləri qonşularla münaqişə 

siyasəti ucbatından ən azı onların 60 il gerisinə düşən 

Ermənistanda siyasi həyatın xronologiyası da acınacaqlıdır. 

Keçmiş İttifaqda Azərbaycanın sərvətləri hesabına özlərinə 

güzəran qurmuş ermənilər, müstəqil olduqlarından keçən müddət 

ərzində bir nəfər də olsun, nə görkəmli siyasi lider, nə də hərbi 

sərkərdə formalaşdıra bilmədi, tam əksinə, dövlət sərhədini böyük 

qardaşa etibar edib, strateji müəssisələrini də ona uduzdu. Türklər 

demiş, bunun fərqinə varanda isə artıq çox gec idi. Hay məntiqinə 

görə çıxış yolu isə etibarsız qardaşın ona sırıdığı köhnə silahları 

atəşləmək idi. 27 sentyabrda Ermənistan məhz bunu etdi və 

uduzdu. İşğalçının cavabını bu dəfə yüz qatına verən Azərbaycan 

Ordusunun indi bir vəzifəsi var: nəhayət ki, dünyanı, elə 

ermənilərin özlərini də erməni faşizmindən xilas etmək.      

“Şərq qapısı”,  24  oktyabr  2020-ci  il  

https://azerforum.com/az/azerbaycan-esgeri-dunyani-ermeni-

fasizminden-xilas-edecek  

Sahibsiz qalmıĢ MiĢa yaxud 

 erməni xislətinin acı sonluğu 
Bu gün bütün dünyanın göz-qulağı 30 ilə yaxın bir 

müddətdə davam edən erməni işğalına son qoymaq üçün şanlı 

Azərbaycan Ordusunun 

apardığı əks-hücum 

əməliyyatından gələn 

uğurlu xəbərlərdədir. 

Açıq döyüşdə böyük 

itiklər verən işğalçı 

ordunun qaçışı, buna 

cavab olaraq son 

çırpınışlarını edən 

erməni vandallarının Azərbaycanın cəbhə xəttindən yüz kilometr 

uzaqdakı mülki vətəndaşlarımızı hədəf alması xəbərləri və bir 

zamanlar yaltaqlıqla ələ aldıqları havadarlarının xarici 

mətbuatdakı əzab dolu yazıları da gündəmdəki yerini qoruyur. 

Torpaqlarımızın işğalıçı ünsürlərdən təmizlənməsi uğrunda 

https://azerforum.com/az/azerbaycan-esgeri-dunyani-ermeni-fasizminden-xilas-edecek
https://azerforum.com/az/azerbaycan-esgeri-dunyani-ermeni-fasizminden-xilas-edecek
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aparılan döyüşlərdə olduğu kimi, Azərbaycanın diplomatik, 

informasiya və humanitar sahədə də qazandığı uğurları artıq hər 

kəs tərəfindən, hətta düşmən havadarları tərəfindən də etiraf 

olunur. Ötən gün ölkəmiz tərəfindən çox böyük humanitar addım 

atılaraq birtərəfi olaraq 30 erməni hərbçisinin meyitinin və döyüş 

bölgəsində köməksiz tərk edilmiş mülki şəxsin təhvil verilməsi və 

eyni zamanda erməni tərəfinin xəstə vəziyyətdəki 84 yaşlı Mişa 

Melkumyandan imtina etməsi əslində tanış bir mövzunu — 

erməni xislətinini əsl mahiyyətini bir daha gündəmə gətirir. Bəs 

nədir erməni xisləti?  
 Qəddar olduqları qədər hiyləgər, yaltaq, qorxaq, satqın, ac və aciz! 

Erməni xislətini ifadə etmək üçün bütün dillərdə olan neqativ kəlmələr 

kifayət edir. Etik qaydalar çərçivəsində yazıla bilməyən digər ifadələr də 

sanki hayların boyuna biçilib. Amerikadan Avstraliyaya qədər səpələnib hər 

yerdə özlərinə dövlət qurmaq xülyası quran bu etnik qrupu əldə alət edən 

qüvvələrə də elə bu lazımdır. Çünki mənəviyyatdan uzaq yaşayan hər bir 

insanı kiçik bir tikə ilə istənilən qəlibə salmaq mümkündür. Və bu çox 

asandar. Yetər ki, tarixdən yoxsun, dili, əlifbası, ədəbiyyatı, musiqisi, 

adətləri, hətta mətbəxi də digər xalqlardan oğurluq olan bir insan — yəni 

erməni olsun. Bir balaca şirə gördükdə milçək kimi üzərinə toplaşan, qan 

gördükdə isə şivən qoparıb əzabkeş donuna girən ermənilərin sadəsindən 

liderinədək hər birində ortaq bir xüsusiyyət var: ―hay‖ olmaq. Yəni onlara 

görə əgər guya dünyanın ən ağıllısı olub, bütün insanlarla dostluq edən, 

yaxud hamıdan üstün zəkayla ən çətin problemləri belə asanlıqla həll edə 

bilən, bununla yanaşı, fürsət yarandıqda xaincəsinə hücuma keçən, çətinliyə 

düşdükdə isə gözyaşları axıdıb kömək dilənməkdən də çəkinməyən bir 

qəbilə varsa, bu, ermənilərdir! Başqa cür ola da bilməz! Bu, tipik erməni 

xislətidir.  

Erməni xisləti 200 ilə yaxındar ki, Azərbaycan xalqına 

yaxşı tanışdır. Cənubi Qafqaza köçürüləndən keçən bu dövr 

ərzində əvvəlcə itaətkarlıqları ilə özlərinə isti yer tutan ermənilər 

sonrakı dövrlərdə bu həssas coğrafiyada mövqe qazanmaq istəyən 

Rusiya, İngiltərəyə, daha sonra sovetlər, ondan sonra ABŞ və 

Fransa dövlətlərinin əlində balta sapına çevrildilər. Hətta İkinci 

dünya müharibəsi dövründə faşistlərin ola biləcək qələbə 

ehtimalına qarşı ermənilərin almanlarla işbirliyinə getməsi də 

təəccüblü deyildi. Hər halda Ermənistanda faşist əlaltısı Qareginə 

qoyulan abidə də bunu sübut edir. Ona görə də ―erməni xisləti‖ 

deyəndə, britaniyalı yazıçı Dikson Consonun 1916-cı ildə qələmə 
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aldı ―Ermənilər‖ hekayəsində yazıldığı kimi, — onlar heç bir 

tərəddüd etmədən özlərini və qardaşlarını, qiymətli vətəndaşlarını 

təsadüfi qazanc, qənimət xatirinə qurban verən insanlardırlır.  

Bəli, bu xislətin varisi olan olan işğalçı Ermənistan 

ömrünün son günlərini yaşayan Mişanın nə özünü, nə də cəsədini 

qəbul etmədi. Amma görünür, acı sonluğu onun kimi olacaq 

yüzlərlə, bəlkə də minlərlə erməni düşünürmü ki, bunun səbəbi 

nədir? Sözsüz ki, ermənilər özlərini yaxşı tanıyırlar. Amma onlar 

bunu heç zaman bilməyəcəklər ki, bunun səbəbi də elə erməni 

olmaqdadır. Yəni ot kökü üstə bitər! Çünki, mənəviyyat elə bir 

xəzinədir ki, onu nə dolma, nə lavaş, nə də balaban kimi oğurlayıb 

özününküləşdirmək mümkün deyil. Mənəviyyat gərək insanın 

zatı-südündən, onun minillərdən süzülüb gələn su yaddaşından 

gəlsin. Ermənilər də hər yüz ildən bir coğrafiya dəyişib, yüz 

dərənin suyundan içdiklərindən onların mənəviyyat torbasında 

bəşəri dəyərlərdən başqa nə desən vardır. Elə buna görə də artıq 

əli silah tutmayan zavallı Mişa da erməni mənviyyatsızlığının ən 

son qurbanı oldu. Ermanistan ona sahib çıxmadı! Amma mənim 

hələ sağ qalmış bir çox mişalara bir xatırlatmam var. Bilirəm ki, 

əksəriyyətiniz Türk və Azərbaycan dillərini bilirsiniz. Elə isə 

bizim yaşı min ildən artıq olan Kitabi-Dədə Qorquddan bir misal 

gətirim: Boyların birində kafirlər tərəfindən evi yağmalanmış 

Qazan xan düşmənlərindən ilk olaraq anasının sağ-salamat ona 

qaytarılmasını istəyir. Bax budur Türk olmaq!  

Bütün müharibələr bitdiyində sülhə imza atılır. Yəqin ki, 

bir gün ermənilər də başlatdıqları bu qanlı savaşdan layiqli dərs 

çıxaracaqlar. Biləcəklər ki, qan gölündə boğulmamaq üçün 

içlərindəki o mənfur erməni xislətindən azad olmalıdırlar. Əgər 

bu mümkün olarsa onda bir gün nəhayət ki, özləri də adam 

olacaq, bütün qonşu xalqlar da rahat nəfəs alacaqlar.      

MİA.AZ,  31 oktyabr  2020-ci il  
https://mia.az/w1000995/sahibsiz-qalmis-misa-ve-yanbspermeni-

xisletinin-aci-sonlugu-2020-10-31-133901  

QUBADLI AġI (Esse) 

Bu gün bizim bayramımızdır. Başaratlıların! Bu günləri 

çox gözlədik və  heç zaman ümidimizi itirmədik. İllər keçdi, 

https://mia.az/w1000995/sahibsiz-qalmis-misa-ve-yanbspermeni-xisletinin-aci-sonlugu-2020-10-31-133901
https://mia.az/w1000995/sahibsiz-qalmis-misa-ve-yanbspermeni-xisletinin-aci-sonlugu-2020-10-31-133901
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şükürlər olsun Uca Yaradana  arzularımıza qovuşduq. Bu gün 

Prezidentimiz, Ali Baş Komandan  cənab İlham Əliyev  

Qubadlının Başarat kəndinin də  erməni işğalından azad 

olunmasını rəsmən duyurdu. Və beləcə 2020-ci ilin 4 noyabrı hər 

birimiz  üçün əbədi yaddaşlarda qalacaq bir tarix  oldu.  

Qarabağ bizimdir! İnşallah lap yaxında Qubadlıya 

qayıdarıq. Çoxdan həsrətində olduğumuz kəndmizə! Başarat 

mənə görə dünyanın ən gözəl kəndidir. Bir payız günü  sanki 

Kiçik Həkərinin  

həfif mehindən üşü-

yürmüş kimi bir-

birinə sığınan qızılı 

yarpaqların həzin pı-

çıltısı,  sübh erkəndən  

kəndin hər yerindən 

duyulan təzə lavaşın 

ətri və  təzəcə dəmə 

qoyulmuş samovar çayı  harada var!  Kəndə gəldiyinizdə  

qabağınıza qaçışan balaca uşaqların soyuqdan allanmış 

yanaqlarından bir-bir öpdükcə qəlbinizdə yeni həyat rahiyəsi  

qaynayacaq. Artıq evin kişisi olmuş bizim cavanların  ürəyinizə 

yağ kimi yayılacaq səmimiyyətini və bir də dadından 

doymayacağınız Qubadlı plovunu heç zaman unuda 

bilməyəcəksiniz.   

Plov Azərbaycan mətbəxini şahıdır. Bizim Qarabağ 

plovunun şöhrəti isə hələ yüzillərdir dillərdə deyilir. Ən əziz 

qonağa aş süzülüb, təmtəraqla süfrəyə gətirilib. Qonağa hörmət, 

qonaqpərvərlik bizim ruhumuzda, qanımızdadır. Gözümüzü 

açandan təmiz havasına, saf suyuna vurulduğumuz doğma 

Qarabağa sevgmizdəndir bu hörmət, bu izzət.  Dədə-babalarımız 

yüz illər boyu belə yaşayıblar. Nə gözəldi o illər, o  günlər! O 

torpaqdakı həyat bizim hamımızın ürəyində yaşayır. Min illərdir 

bütün qubadlılılara həyat verən Həkərinin, Bərgüşadın su 

yaddaşında yaşayır.  Bəzən bitməsini istəmədiym şirin bir nəğmə 

kimi xatırlayıram otuz il əvvəlki Qubadlılı günlərimizi. Amma 

hardan gəldi o qara yel, kim aldı  əlimizdən  isti yuvamızı, illərlə   
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qurub-yaratdığımz güzəranmızı?! Yollara saldı bizi! Hansı günləri 

yaşadıq! Amma əyilmədik, qırılmadıq, öz əsgərmizə, öz 

dövlətmizə, qətiyyətli rəhbərimizə inandıq.  Bu günü gözlədik və 

elin vüsalına qovuşduq nəhayət, yenidən doğulduq sanki... Çox 

şirin nağıldı, deyilmi? Doğma yurda böyük qayıdış! Yenə dünənki 

kimi  olacaq  hər şey. Yenə evimizin çırağı yanacaq, yenə 

həyətdən səs  gələcək, uşaqlar hamıdan tez qapıya qaçıb, atam 

gəldi, - deyəcəklər.   

Bax,  həmin gün  günlərin ən gözəli olacaq. Yenə əvvəlki 

kimi ocaqlar közərəcək, qazanlar asılacaq, süfrələr bəzədiləcək  

və  Sizləri  ləziz Qarabağ plovuna,  Qubadlı aşına qonaq edəcəyik.  

Bu dəfə Qubadlıda!  

MİA.AZ, 4 noyabr 2020-ci il  
https://mia.az/mobil/1001341  

Torpağıma dönəcəyim gün gələr! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Titrətmə könlümü kaman kimidir, 

Asta vur mizrabı tel ağlamasın. 

Gözlərim yol çəkir dolan kimidir, 

Dodaq titrəməsin dil ağlamasın. 

                      *** 

İllərdir, aradım yarama məlhəm,  

Ürəkdə yurd saldı bu həsrət, bu qəm. 

O çinar kölgəsin çox özləmişəm, 

Ocaqlar sönməsin, kül ağlamasın. 

                            *** 

https://mia.az/mobil/1001341
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Dağ başına vaxt-vədəsiz çən gələr, 

Səbr et, könül, gözlədiyin son, gələr, 

Torpağıma dönəcəyim gün gələr, 

Cığırlar sevinsin, yol ağlamasın. 

                     *** 

Ocaq daşı yenə nağıl danışar, 

Xatirələr çözələnər alışar. 

Dağ arana, aran dağa qarışar, 

Anam  ağlamasın, el ağlamasın. 

 MİA.AZ, 4  noyabr  2020-ci il  
https://www.mia.az/w1001342/torpagima-doneceyim-gun-geler-

2020-11-04-201129  

 

Bakı-Xankəndi-ġuĢa turizm marĢrutu  
Əziz ġuĢa, sən azadsan!  

Xalqımızın ən yeni tarixində əbədi iz qoyacaq bu müjdə 

Şuşa həsrəti ilə yaşayan bütün azərbaycanlıların həyatında yeni 

bir mərhələnin də başlanğıcını qoydu. Ölkə Prezidenti, Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin bu xoş xəbəri paylaşması ilə bütün 

Azərbaycan sanki 

bir anda şuşalı 

oldu. Şuşanı canlı 

görmək, Şuşanın 

havası ilə nəfəs 

almaq, Şuşadan 

dünyaya baxmaq 

kimi ülvi arzular 

yarandı 

insanlarda. Bu saatdan başalyaraq, 28 il əvvəl evinin açarını özü 

ilə götürüb ən son Şuşadan ayrılanlar yaşlılar, əslən şuşalı olub, 

heç zaman bu torpağı görməyən gənclər, Xarı-bülbül əfsanəsini 

indiyədək nənə-babasından dinləyən balacalar kimi 10 milyonluq 

bütün Azərbaycan həyəcanla Şuşa yoluna çıxmaq üçün günləri 

saymağa başladı. Bu xoş xəbər həm də ötən illər ərzində turizmçi 

kimi ürəymizin bir guşəsində bu gün üçün qoruyub saxladığımız 

https://www.mia.az/w1001342/torpagima-doneceyim-gun-geler-2020-11-04-201129
https://www.mia.az/w1001342/torpagima-doneceyim-gun-geler-2020-11-04-201129
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―Bakı-Xankəndi-Şuşa turizm marşrutu‖ üzrə ilk səyahət 

ideyalarını da yaratdı.  

Müsiqi beşiyi Qarabağ, Azərbaycanın mədəniyyət 

mərkəzi Şuşa özünün qonaqpərvərliyi ilə həmişə seçilən məkan 

olub. Qədim dövr və orta əsrlərdə Azərbaycana səyahət etmiş 

Türk, Avropa, rus və ərəb səyyahları qədim İpək yolu üzərindəki 

bu dilbər güşənin ecazkar təbiətindən yazmış, insanların 

qonaqpərvərliyindən dərin təəssüratlar almışlar. Qarabağın müasir 

ifadə ilə desək, bir turizm mərkəzi kimi tanınması isə hələ XIX 

əsrin ikinci yarısından başlayraq Azərbaycanın neft ölkəsi kimi 

inkişafı ilə buraya xarici kapitalın axınından başlayır. O 

zamandan başlayraq Cənubi Qafqazın görməli yerləri ilə tanış 

olmaq istəyən bu əcnəbilər üçün Qarabağın gözəlliyi də cazibə 

elementi olub. Sonrakı vaxtlarda, Azərbaycanda Sovet 

hakimiyyəti dövründə Qarabağ respublikamızın ən çox seçilən 

turizm destinasyialarından biri olub, ittifaq və xarici ölkə mənşəli 

turistlər üçün sevimli tanışlıq, istirahət, müalicə, ekoturizm və 

əyləncə məzmunlu turlara ev sahibliyi edib. Çox da uzaq olmayan 

bu tarixi dövrdə istər Şuşa, istərsə də bütün Qrabağ bölgəsində 

gəlmə turizm üzrə ciddi inkişaf nəticələri qeydə alınıb. Hələ XX 

əsrin 30-cu illərində Şuşada kurort məqsədilə istirahət evi, daha 

sonrakı dövrlərdə panisonat və sanatoriya fəaliyyət göstərib. 

Turşsu yaylaqları, Səkili bulağı, İsa bulağı, əfsanəvi ―Cıdır düzü‖ 

buraya səyahətə gələnlərin sevimli yeri olub. Eləcə də Xankəndi, 

Ağdam, Kəlbəcər ərazilərində də turislərin mənalı asudə vaxt 

keçimələri üçün imkanlar var idi. Bu dövrdə mövcud olan sosial-

mədəni infrastruktur da o zamankı turistlərin tələbatına uyğun 

olaraq yaradılıb və bölgənin turizm-rekreasya potensialı onu 

beynəlxalq əhəmiyyətli bir səviyyədə tanıdıb. Ötən əsrin 70-80-ci 

illərində isə bütün Azərbaycanda olduğu kimi onun turizm incisi 

Qarabağda da turizmin inkişafı ən yüksək səviyyəyə çatıb, xeyli 

sayda kurort-sanatoriya, mədəniyyət müəssisələri, asudə vaxt 

mərkəzləri fəaliyyət göstərib, yerləşdirmə müəssisərində çox 

sayda yataq yerləri mövcud olub. Belə ki, 1987-ci ildə 

Azərbaycana xarici ölkələrdən gəlmiş 50 min, SSRİ-nin müxtəlif 

bölgələrindən gəlmiş 250 min turistin və yerli turizm-ekskursiya 
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bürolarının təşkil etdikləri turlara qatılan 2,5 milyon nəfər daxili 

turistin mühüm bir hissəsi məhz Qarabağda olub. Ancaq 

Ermənistanın 1988-ci ildən başlayan hərbi təcavüzü nəticəsində 

təkcə Qarabağda deyil, eyni zamanda buradan qaçqın salınmış 

insanların ölkəmizin kurort-sanatoriya müəssisələrində 

yerləşdirilməsi ilə bütün Azərbaycanda daxili və gəlmə turizmə 

ciddi zərərlər dəydi.  

Tarixə kiçik bir ekskurs əslində 30 ilə yaxın bir müddətdə 

davam etmiş erməni işğalının ölkəmizin turizm sənayesinə nə 

qədər ciddi ziyan vurduğunu təsəvvür etməyə kifayət edər. Söhbət 

təkcə təzminat olaraq itirilmiş gəlirlər, yaxud məhv edilmiş 

infrastrukturdan getmir. İş o yerə çatmışdı ki, Avropadan Bakıya 

oradan da Naxçıvana uçmaq istəyən əcnəbi turistlər hava yolunun 

erməni işğalı altındakı Qarabağ üzərindən keçmədiyinə əmin 

olmaq istəyirdilər. Yəni, bütün Cənubi-Qafqazın təhlükəsizlik 

imici də işğalçı ölkə ucbatından zərər görmüşdü. İndi isə 

qəhrəman Azərbaycan Ordusunun bu bölgəni sözün əsl 

mənasında təmizləməsi sivil həyatın vazgeçilməz artibutlarından 

biri olan turizmə də yeni qol-qanad verdi.  
30 il əvvəlki kimi bu gün də Xankəndi-Şuşa marşrutu üzrə 

səyahət edən əcnəbi və yerli turistlər bundan sonra da çıxış nöqtəsi 

kimi paytaxt Bakı və ölkəmizin ikinci böyük şəhəri Gəncədən yola 

çıxa bilərlər. Bakıdan gələn turistləri Xankəndi və Şuşayadək 

təxminən 400 kilometr, Gəncədən isə təxminən 100 kilometrlik bir 

məsafə gözləyir. Yevlax, Bərdə və Ağdam şəhərlərindən keçməklə 

bu yolu normal turizm marşrutu kimi yarım gün ərzində keçmək olar. 

Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, Şuşaya çatmaq üçün turistlər 

cənubdan Horadiz-Füzuli, yaxud Xudafərin-Qubadlı-Laçın, şimaldan 

isə Göygöl-Kəlbəcər istiqamətlərindən hərəkət edə bilərlər. 2020-ci 

ilin 27 sentyabrınadək mövcud olmuş təmas xəttinə qədərki 

Azərbaycanın nəzarətində olan ərazilərdə mövcud olan müasir yol-

nəqliyyat infrastrukuru, insanlara göstərilən sosial-mədəni xidmətlər, 

bütövlükdə, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının bir göstəricsi kimi 

iri şəhərlərdən heç də fərqlənmir. Bunları müxtəlif vaxtlarda həmin 

yerlərə səfər etmiş jurnalistlərin, yaxud beynəlxalq müşahidəçilərin 

yol qeydlərində də görmək olar. Ancaq, bu dövrədək erməni 
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işğalında qalmış ərazilərə, eləcə də Şuşaya ilk səyahət edənlər 

daha fərqli təəssüratlar alacaqlar.  
Qarabağ, xüsusən Dağlıq Qarabağ iqlimi əsasən yayı və qışı 

mülayim olmaqla, təmiz, quru hava, bol yaşıllıq və şirin su 

ehtiyatlarına malikdir. Orta yüksəklikdəki Şuşa istiqamətində hərəkət 

edən turistlər üçün bu faktorlar ilin istənilən dövründə səyahət etmə 

imkanı deməkdir. Əvvələr, yəni sovet dönəmində Şuşa əsasən yay 

istirahət zonası olub, buradakı pansionat və fərdi evlərdə çox sayda 

şəhərli turislər yerləşirdi. Ancaq şübhəsiz, 8 noyabr —Şuşanın 

işğaldan azad olunması tarixi turizm baxımından da xüsusi 

əhəmiyyət daşıyacaq. Bu tarixi gün ölkəmizdə fəayliyyət göstərən 

turoperatorlar üçün çox dəyərli və simvolik turzəflər hazırlamağa 

imkan verəcək. Belə turlara qatılan hər yaş təbəqəsindən və hər cür 

sosial qrupdan olan insanlar Azərbaycan Ordusunun keçdiyi zəfər 

yolunu bu dəfə turist kimi keçəcəklər. Bu marşrutun cazibə 

elementləri kimi insanları heyrətə salacaq təkcə təbiət və relyef 

gözəllikləri deyildir. Bakı-Şuşa istiqamətində ilk səfərə çıxanlar, 

xüsusən, xarici media təmsilçiləri üçün belə səfərlər erməni 

vandalizminin əsl mahiyyətini göstərmək üçün xüsusi bir fürsət 

olacaq. Qarabağın 30 illik işğal dövrü ərzində hər yerdə dağıdılmış 

insan məskənlərini, korlanmış ekosistemi, dağıdılmış məzarlıqları və 

eləcə də daş dövrünü xatırladan primitiv erməni həyat tərzini bütün 

bəşəriyyətə göstərmək belə tanışlıq turlarının əsas motivi olacaq, 

foto-video həvəskarları üçün yeni bir gizli dünya açılacaq. Qarabağın 

azadlığı uğrunda həllediçi döyüşlərin aparıldığı, Azərbaycan 

Ordusunun yüksək dəqiqliklə düşmənə öldürücü zərbələr endirdiyi 

nöqtələri görmək isə daha yaddaqlan olacaq. Şübhəsiz, işğal sonrası 

Azərbaycan xalqı öz birliyi və güclü iqtisadiyyatı ilə bu torpaqlarda 

normal həyatı çox sürətlə dəyişdirəcək, Qarabağdakı yaşayış 

əvvəlkindən də gözəl və təmtəraqlı olacaq. Bütün işğal olunmuş 

ərazilərdə erməni vandalizminin qurbanı olmuş minlərlə tarixi 

abidəmiz, yurd yerləri bərpa olunacaq, Şuşadan yenidən müqəddəs 

Azan səsi, Qarabağ şikəstəsi ucalacaq, Xarıbulbulun üzü güləcək.  

Bu gün Xankəndindən, Şuşadan, Kəlbəcərdən, 

Qubadlıdan yüzlərlə kilometr uzaqda müvəqqəti məskunlaşmış və 

Qarabağ torpağını beş barmağı kimi tanıyan bu yerlərin əzəli 

sakinləri üçün doğma vətənlərində bələdçilik etmək isə 

turoperatorlamız üçün bir az çətin olacaq. Şübhəsiz, dədə-
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babalarının min illik tarixindən süzülüb gələn yaddaşları bu 

insanları heç zaman aldatmayacaq və onlar 30 il əvvəlki kimi 

bütün Qarabağdakı yüksəklikləri, çayları, gölləri adı ilə çağırıb, 

Şuşanın qədim məhəllələrini, buradakı məscidləri, mədəniyyət 

müəssisələrini, Azərbaycanın tanınmış incəsənət xadimlərinin adı 

ilə bağlı tarixi məkanları da öz evləri kimi tanıyacaqlar. Yenidən 

Qarabağda, Şuşada həyat qaynayacaq, yenidən ocaqlar közərib 

yurdlar salınacaq, sakinlər qonaqlı-qaralı olacaqlar. Uca Haqqın 

ədaləti həmişə güclüdür. Xalqımız da bu ədalətə inandı, səbr etdi 

və savaşı qazandı! Qələbən mübarək Azərbaycan!  

Qarabağın döyünən ürəyi Şuşanın azad olunması bütün 

Azərbaycan və Türk Dünyasına sevinc bəxş etdi. ―Bakı-

Xankəndi-Şuşa turizm marşrutu‖u üzrə ilk düşüncələr də artıq 

simvolik deyil, mövcud istəklərin doğurduğu bir reallıqdan 

yarandı. Çünki Şuşa bizim, Qarabağ Azərbaycandır!       

MİA.AZ,  9 noyabr 2020-ci il  

https://www.mia.az/mobil/1001672  
 

Doğma torpaqlara qayıdanda müqəddəs Əshabi-

Kəhfdən torpaq aparacağıq ki, paklaĢsın 
Bu günlərdə Azərbaycan xalqı, eləcə də bütün Türk 

dünyasının dilində bir mövzu var: Noyabr ayının 10-da tarix 

yazan sərkərdəmiz, Ali Baş 

Komandan cənab İlham 

Əliyevin xalqa müraciət edərək 

şanlı qələbəmizin – 

Ermənistanın təslim olma-sının 

müjdəsini verməsi ilə 

soydaşlarımızın ürəklərindəki 

30 illik yaraya su səpildi, 

işğala son qoyuldu. 

Müraciətdən sonra insanlar bu 

tarixi zəfərin sevincini 

paylaşmaq üçün küçələrə 

axışdılar, maşın karvanları 

küçələrdəki sükutu qələbə 

https://www.mia.az/mobil/1001672
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coşqusuna çevirdi. Tarixi qələbəmiz muxtar respublikamızda da 

ümumxalq şənliyi, böyük coşqu ilə qeyd edildi. Əllərində ay-

ulduzlu bayraqlarla küçələrə axışan sakinlər “Başını dik tut, 

şəhid anası!”, “Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!”, “Qarabağ 

Azərbaycandır!” və bu kimi şüarlarla şəhid ailələrinin 

mənzillərinə üz tutdular. Şəhid anaları ilə qələbə sevincini 

paylaşıb, bu qələbənin şəhidlərimizin qanı hesabına 

qazanıldığını, onların qanlarının yerdə qalmadığını bildirdilər. 

Ermənistanın məğlubiyyətə uğrayaraq təslim olması sevinci aşıb-

daşan azərbaycanlılara, sanki yeni bir həyat bəxş etdi. Belə 

həmvətənlərimizdən biri də əslən Qubadlı rayonundan olan, 

hazırda Naxçıvan şəhər Heydər Əliyev adına tam orta məktəbdə 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimi kimi fəaliyyət göstərən 

Şəlalə Cabbarovadır. Bu günlərdə onunla görüşüb təəssüratlarını 

öyrəndik.  

 – ġəlalə xanım, əvvəlcə bütün Azərbaycan xalqı kimi 

sizə də gözaydınlığı vermək istəyirəm. ĠĢğal altında olan 

torpaqlarımız bir-birinin ardınca azadlığa qovuĢur. Yəqin ki, 

o torpaqlarda doğulub boya-baĢa çatan biri kimi ikiqat sevinc 

hissləri keçirirsiniz...  
 – Çox sağ olun! Əlbəttə ki... Allah ordumuzu, Ali Baş 

Komandanımızı qorusun! Yaşadığım hissləri dilə gətirmək mənim 

üçün çox çətindir. Qubadlının işğal olunduğu 1993-cü ilin avqust 

ayını, heç zaman unuda bilməyəcəyim o dəhşətli günləri 

xatırlayıram. Mən sizə 1988-1993-cü illərdən, rayonumuzun və 

bizim yaşadığımız Başarat kəndinin sakinləri üçün qaçqınlıq 

həyatının başlandığı illərdən danışıram. O vaxt orta məktəb 

şagirdi olsam da, həmin dövrləri yaxşı xatırlayıram. Kəndimiz 

Qubadlının şimal-şərqində, Şuşaya yaxın ərazidə yerləşdiyindən 

Qarabağa erməni təcavüzü başlayandan qanlı döyüşlərə şahidlik 

edib. O zaman kəndi qoruyan müdafiə batalyonunun əsgərləri 

məktəb binasında yerləşdiyi üçün dərslər keçilmir, biz də qorxu 

içində olurduq. Əli silah tutan yerli sakinlərin hamısı o zaman 

döyüşə atılmışdı. Hər dəfə kəndimiz topa tutulanda, şəhid xəbəri 

gələndə, gözümüzün qabağında qanı axan əsgərləri görəndə, sanki 

qiyamət qopurdu. Axıradək müdafiə olunan köməksiz insanların 
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sonda öz doğma yurdunu, evini atıb çıxması qədər acı bir hiss 

varmı, görəsən? Yurdunu-yuvasını tərk edib, ev-eşiyini qoyub 

qaçmağa məcbur olan qadın-uşaqların fəryadını, haraya 

gedəcəyini bilməyən ailələrin ümidsizliyini yaşadıq. Ermənilərin 

top atəşindən yanıb tüstüsü qalxan kənd evləri, əlində əşyaları 

vahimə və səksəkə ilə ora-bura qaçan insanlar, ayaqyalın uşaqlar! 

Yolboyu Araz çayı kənarındakı dəmiryol stansiyalarının birinə 

toplanmış minlərlə insanın qorxu dolu baxışları arasında üz-gözü 

pərişan qızların, acından ağlaşan körpələrin, çarəsizcə 

bilinməyənlərə doğru yol alan qocaların göz yaşları! Bütün bunlar 

o ağrılı-acılı dövrü yaşamış insanların heç zaman unuda 

bilməyəcəyi bir qaçqınlıq hekayəsi idi. 27 il sonra bu hekayənin 

sonluğu, şükürlər olsun, zəfərlə bitdi. İndi qürurluyuq. 

Torpaqlarımızı böyük siyasət nəticəsində, öz gücümüzlə, öz 

ordumuzla alırıq. Əgər şeirlə desəm:  

Bu dərdlər, ağrılar ölçüyə gəlməz, 

Bu dərdlə, ağrıyla ölçülən bizik. 

Sıyrılıb ağrılar məngənəsindən, 

Hər gün zərrə-zərrə ucalan bizik! 

– Sonra necə oldu ki, Naxçıvana gəldiniz? 
– Biz Bakıya, oradan da Sumqayıta gəldik. O zaman əksər 

qubadlılılar, demək olar ki, Sumqayıta toplandılar. Ailəmiz də 

oradadır. Mən isə 1996-cı ildə təhsilimi davam etdirmək üçün 

Naxçıvan Dövlət Universitetinə qəbul oldum, oxudum və çox qısa 

müddətdə bu torpağı sevdim və taleyin hökmü ilə ali məktəbi 

bitirəndən sonra da Naxçıvanı seçdim. Burada ailə qurdum. 

Bunun üçün çox xoşbəxtəm. Amma ürəyimdə göynəyən Qubadlı 

yarası bəzən sözə də sığmır. Bilirsiniz, bizim o yerin insanları 

sazlı-nəğməlidirlər. Atam İnqilab müəllimin dostları, iş yoldaşları 

ilə keçirdiyi saz-şeir məclisləri indi də xatirimdədir. Mənim 

universitetdə təhsil aldığım zaman mədəni tədbirlərdəki saz 

ifalarım uğurlu alınmışdı. İndi artıq o dövrlər arxada qalıb, 

uşaqlar böyüyüb, universitetdə təhsil alanı var. İşlədiyim Heydər 

Əliyev adına tam orta məktəbdə bütün müəllim yoldaşlarım da 

mənim kimi Qubadlının, digər şəhər və kəndlərimizin azad 

olunması, qələbə xəbərimizi böyük sevinclə qarşıladılar. Söz 
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veriblər, bizə qonaq gedəcək, Qarabağ plovundan Başaratda 

dadacaqlar.  

 – Qubadlı həsrətiniz çox uzun çəkdi. Bu qədər 

keçəndən sonra o torpağa yenidən bir də ayaq basmaq, sizcə, 

necə bir duyğudur?  

 – Onu, məncə, hər insan yaşaya bilməz. Atasız ata 

yurduna qayıtmaq! On il əvvəl atam Sumqayıtda son nəfəsində 

―Bura Qubadlıdırmı?‖ – demişdi. O qayıda bilmədi, amma biz 

qayıdırıq yurdumuza, doğma Qarabağımıza! Böyük və güclü 

Azərbaycanın bir parçası olan Qarabağ bizimdir! Və hər zaman da 

bizim olacaq! Bir arzum var, inşallah, Qubadlıya yola çıxanda 

Naxçıvanın müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahından bir ovuc 

torpaq da aparacağam ata ocağıma. Paklansın deyə! Burada 

torpaq təmizdir, heç zaman erməni ayağı dəyməyib. Sağ olsun, 

ölkə başçımız cənab İlham Əliyev bütün Azərbaycana bu sevinci 

yaşatdı. İndi yazılan bu dastan yüz illər sonra da xalqımızın tarix 

səhifələrini bəzəyəcək, əsgərlərimizin qəhrəmanlığı dillərə dastan 

olub övladlarımız üçün vətənpərvərlik salnaməsinə çevriləcək. 

Qoy mənim şeirimdən iki bənd də əsgərlərimizə ərməğan olsun!  

Murovdağda zəfər çaldın yayıldı səs-sorağın,  

Füzuliyə yol açıldı mübarəkdir ayağın, 

Xudafərin çox gözləyib Azərbaycan bayrağın, 

Arazımın üzü güldü, ürək sözlə doludur. 

Uğur olsun, ey əsgərim, bu yol Şuşa yoludur! 

 

Yaradandan qüvvət aldın, O qoruyur sizləri, 

Gəncəmizin göz yaşları yaraladı bizləri, 

Xocalıda al qisası, qoyma qalsın izləri, 

Vur, əsgərim, vuran qolun Şah İsmayıl qoludur 

Uğur olsun, ey əsgərim, bu yol Şuşa yoludur! 

 “Şərq qapısı”,   19  noyabr  2020-ci  il 

http://www.serqqapisi.az/index.php/telli-maemmaedova/28194-dozhhma-

torpazhlara-zhay-danda-muzhaeddaes-aeshabi-kaehfdaen-torpazh-

aparadzazhh-zh-ki-paklashs-n.html  

 

http://www.serqqapisi.az/index.php/telli-maemmaedova/28194-dozhhma-torpazhlara-zhay-danda-muzhaeddaes-aeshabi-kaehfdaen-torpazh-aparadzazhh-zh-ki-paklashs-n.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/telli-maemmaedova/28194-dozhhma-torpazhlara-zhay-danda-muzhaeddaes-aeshabi-kaehfdaen-torpazh-aparadzazhh-zh-ki-paklashs-n.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/telli-maemmaedova/28194-dozhhma-torpazhlara-zhay-danda-muzhaeddaes-aeshabi-kaehfdaen-torpazh-aparadzazhh-zh-ki-paklashs-n.html
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Əsgərlərimizdə həmiĢə böyük ruh yüksəkliyi var idi 
Naxçıvanlı döyüşçü Elton İsmayılovla müsahibə 

Azərbaycanın tam qələbəsi ilə başa çatan 44 günlük Vətən 

müharibəsi müzəffər Ordumuzun gücünü bütün dünyaya göstərdi. 

İşğalçı Ermənistanı torpaqlarımızdan qovmuş əsgərlərimizin 

qəhrəmanlığı indi dillərdə dastandır. Ağıllı silah-sursatlarla tək 

atışla düşmən hədəflərini bir-bir yox edən, Şuşanı əlbəyaxa 

döyüşdə düşməndən təmizləyən bütün əsgərlərimiz indi 

Azərbaycan Ordusunun fəxridirlər. Artıq müharibə qurtarmış və 

döyüşlərdə iştirak etmiş əsgər və zabitlərimiz həmin günlərin 

qürurunu yaşayırlar. O döyüşçülərdən biri də leytenant Elton 

Pənah oğlu İsmayılovdur.  

24 yaşlı Elton Şahbuz rayonunun Kükü kəndində anadan 

olub. 2011-ci ildə Heydər Əliyev adına Hərbi Litseyə daxil olub. 

2014-cü ildə litseyi bitirən Elton Bakıda Heydər Əliyev adına Ali 

Hərbi Məktəbə daxil olub. 2018-ci ildə buradan məzun olan gənc 

zabit Qarabağ bölgəsində, təmas xəttindəki mövqelərdə kəşfiyyat 

taqımının komandiri vəzifəsində mürəkkəb şəraitdə hərbi xidmət 

keçib. 2020-ci ilin 27 sentyabrında Ermənistanın növbəti 

təxribatına cavab olaraq başladılan əks-hücum əməliyyatlarında 

Murovdağ, Hadrut və Suqovuşan uğurunda gedən döyüşlərin 

iştirakçısıdır. Sonuncu döyüşlərin birində yaralanaraq müalicəsini 

davam etdirən Eltonla görüşüb həmsöhbət olduq.  
İlk döyüşə Murovdağ zirvəsinin ələ keçirilməsi uğrunda 

başladıqlarını deyən Elton bildirir ki, elə müharibənin ilk 

saatlarından ordumuz təşəbbüsü ələ almışdı. Əsgərlər arasında 
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böyük ruh yüksəkliyi vardı. Gənc zabit deyir ki, buna qədər 

xidmət keçdiyi müxtəlif nöqtələrdə ermənilərin dəfələrlə atəşkəsin 

pozduğunun şahidi olmuşdu. Ordumuz da bunun cavabını 

vermişdi. Ancaq 27 sentyabrdakı əks-hücum bu dəfə düşmən 

üçün öldürücü oldu. Erməni əsgərləri hər yerdə qaçmağa 

başladılar. Üzbəüz mövqelərdə onların necə məhv edildiyinin 

şahidi olan Elton İsmayılov dinc sakinlərin ermənilər tərəfindən 

necə hədəf alındığından da danışır. Yaralanıb müalicə olunduqdan 

sonra evə buraxılmış döyüş yoldaşlarından birinin cəbhəyanı 

ərazidəki evinə raket düşməsi nəticəsində şəhid olması xəbəri onu 

daha çox sarsıdıb. Ancaq 10 noyabrda düşmənin təslim olması, 

Qarabağın tamamilə azad olunması digər hərbçi yoldaşları kimi 

onu da çox sevindirib. Yaxın günlərdə yenidən hərbi xidmətə 

qayıdacağını bildirən zabit Böyük Qələbədə payı olan bütün 

döyüşçü yoldaşlarını ehtiramla xatırlayır. O əmindir ki, Ordumuz 

Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında bundan 

sonra da həmişə qalib olacaq.  

 İkinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Elton İsmayılovla 

bundan sonrakı xidmətində uğurlar və can sağlığı arzu edib, 

xudahafizləşirik. Kənddə, rayonda eşidən, xəbər tutan hamı 

İsmayılovların evinə gəlir, insanlar böyük qələbəmiz münasibətilə 

onu və bir-birilərini təbrik edirlər. Hamıdan çox sevinən isə 

zabitin anası Natiqə xanım və 90 yaşlı Sənubər nənəsidir.  

 Qoy bir daha müharibə olmasın!  

 “Şərq qapısı”,   20 noyabr 2020-ci il 

http://serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/28138-aeszhaerlaerimizdae-

haemishae-boeyuk-ruh-yuksaekliyi-var-idi.html  

ĠĢğal sonrası Qarabağ iqtisadiyyatı və turizmin inkiĢafı 
10 noyabrda Azərbaycanın tam Qələbəsi ilə başa çatan 

Vətən müharibəsi sonunda Qarabağda iqtisadi-mədəni inkişafın 

gələcək perspektivləri gündəmdəki yerini qoruyur. Ordumuzun 

möhtəşəm zəfərindən sonra Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının 60 

faizinə malik olan Azərbaycan iqtisadiyyatının da Qarabağda 

nəyə nail olacağını bütün dünya maraqla gözləyir. 

http://serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/28138-aeszhaerlaerimizdae-haemishae-boeyuk-ruh-yuksaekliyi-var-idi.html
http://serqqapisi.az/index.php/ictimai-siaysi/28138-aeszhaerlaerimizdae-haemishae-boeyuk-ruh-yuksaekliyi-var-idi.html
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 30 ilə yaxın bir müddətdə Ermənistanın işğalı altında 

olmuş Qarabağın azad edilməsi uğrunda aparılan 44 günlük 

müharibə təkcə bu regionda deyil, bütün dünyada çox geniş 

rezonans yaratdı. İndi hər yerdə düşmən hədəflərini gözündən 

vuran ağıllı silah-sursatların tətbiqindən tutmuş, Şuşanı əlbəyaxa 

döyüşlə işğalçılardan təmizləyən Azərbaycan əsgərinin 

igidliyindən danışılır. Bu dövrdə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin apardığı 

siyasət, qazanılmış diplomatik uğurlar isə, sözün əsl mənasında, 

dünya liderlərinə bir dərs oldu. Beləcə, ölkəmizdə ümummilli 

lider Heydər Əliyev tərəfindən möhkəm zəmin üzərində 

yaradılmış dövlət-xalq-ordu birliyi, nəhayət ki, öz ali məqsədinə – 

düşmənin torpaqlarımızdan qovulması hədəfinə çatdı. Artıq 

Azərbaycan qalib ölkədir.  

Müharibə sonrası baş verən hadisələri indi bütün dünya 

maraqla izləyir. Zəhərli başı əzilsə də, hələ də quyruğu ilə sağa-

sola çırpınan ilana bənzəyən məğlub Ermənistanda daxili vəziyyət 

getdikcə mürəkkəbləşərkən 

azadlığa qovuşmuş Qarabağda 

həyata keçiriləcək hər yeni 

layihənin təkcə işğal dövründəki 

yaraları sağaltması deyil, həm 

də işğaldan sonrakı dövrdə daha 

genişməzmunlu inkişafa səbəb 

olacağı gözlənilir. Bu layihələr 

bir tərəfdən Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının birbaşa olaraq 

Azərbaycanın əsas hissəsinə 

çıxış yolunun açılması və 

bununla əlaqədar olaraq Frank-

furt-İstanbul-Şanxay ticarət dəh-

lizində Qarabağın da çox 

mühüm mövqe qazanması, 

digər bir tərəfdən isə ölkəmizdə 

qeyri-neft sektoru və ixrac 

marşrutları üçün yeni perspektivlərin yaranması baxımından da 
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əsas arqumentlər kimi gələcəkdə çox müzakirə olunacaq. Bunlarla 

yanaşı, işğal sonrası Qarabağda turizm mövzusunun aktual 

olduğunu da müxtəlif səviyyələrdəki çıxışlardan izləməkdəyik.  

Azərbaycanın Qələbəsi xalqımızın qurub-yaratmaq əzmini 

də ortaya qoyub. Artıq işğaldan azad olunmuş rayonlarda dövlətin 

vacib idarəetmə strukturlarının fəaliyyətinin bərpa edilməsi, 

Suqovuşandakı turizm və hidroehtiyatların istifadəyə cəlb 

olunması, bu ərazilərdə başladılan yol-infrastruktur çalışmaları, 

Xudafərin ərazisindəki su anbarlarının hidroenerji və meliorasiya 

məqsədilə istifadəsi məsələləri kimi sırf iqtisadi mahiyyətli 

tədbirlər kimi gündəmə gəlməkdədir. Düşmənin tamamən 

Qarabağdan çəkilməsindən sonra bölgə iqtisadiyyatının 

dirçəldilməsi yaxın gələcəkdə bu torpağın yenidən bütün Cənubi 

Qafqazın inkişaf edən mədəniyyət mərkəzi, məşhur turizm 

destinasiyası olacağını deməyə əsas verir.  

Qarabağ və erməni işğalından azad olunmuş digər yeddi 

rayon müstəqil Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi kimi 

iqtisadi inkişaf baxımından tarixən ölkəmizin digər regionları ilə 

inteqrativ əlaqələrə malik olub. 30 il öncəsində də bu bölgənin 

coğrafi mövqeyi, təbii sərvətləri və insan resursları Qarabağ 

iqtisadiyyatının inkişafında mühüm rol oynayıb. O vaxtlar burada 

yaradılmış nəqliyyat və infrastruktur şəraiti ilə yanaşı, mövcud 

olan təbii ehtiyatlar energetika, dağ-mədən sənayesi, kənd 

təsərrüfatı, emal sənayesi, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və turizm 

kimi sahələrdə mühüm layihələr həyata keçirməyə imkan verirdi. 

1988-ci ilədək, yəni SSRİ-nin süqutunadək olan dövrdə Dağlıq 

Qarabağ iqtisadi rayonu məhz bu sərvətlər hesabına mühüm 

inkişaf göstəriciləri əldə etmiş və bu iqtisadi nəticələr birbaşa 

olaraq bölgədə məskunlaşmış əhalinin yaşayış səviyyəsində və 

məşğulluğunda özünü göstərmişdi. Həmin dövrün statistikasına 

nəzər salsaq, görərik ki, burada bir sıra məhsulların istehsalında 

respublika əhəmiyyətli nəticələr əldə olunub. Belə ki, təkcə kənd 

təsərrüfatı üzrə baxsaq, taxılçılıq, tərəvəzçilik, meyvəçilik, 

üzümçülük, pambıqçılıq və tütünçülüklə yanaşı, ətlik və südlük 

heyvandarlıq məhsullarının istehsalında mühüm göstəricilərin 

əldə olunduğunu görməkdəyik. Tarixən Qarabağ əhalisinin 
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mənimsədiyi məşğuliyyət növləri və toplanan təcrübə burada əsas 

rol oynayıb. Eləcə də emal sənayesi və sənətkarlıqda, xüsusən 

dünyaca məşhur olan xalçaçılıqda Qarabağ adı hələ o dövrdə 

dünya markası halına gəlmişdi. Bütün bu və digər sahələrlə 

yanaşı, Qarabağ özünün təkrarolunmaz turizm ehtiyatları və 

kurort-sanatoriya müəssisələri, qorunan təbii-rekreasiya məkanları 

ilə səyahətçilərin də diqqət mərkəzində olub.  

Qədim mədəniyyət nümunələrinə, əsrarəngiz təbii-iqlim 

şəraitinə, zəngin yeraltı və yerüstü sərvətlərə malik olan 

Qarabağın şöhrəti hələ yüz illər öncəsindən bütün dünyaya məlum 

olub. Qədimdə və xüsusən orta əsrlərdə Azərbaycana səfər edən 

səyyahlar bu torpağın gözəlliklərindən bəhs edib, buradakı unikal 

təbii, tarixi-mədəni zənginliklərdən söhbət açıblar. Gözəl həyat 

üçün hər cür şəraiti olan Qarabağ, bəlkə, elə bu səbəbdən də 

yadellilərin iştahasında olub, hücumlara məruz qalıb. Tarixboyu 

amansız döyüşlər meydanı olmuş bu torpaq nə qədər çətin 

mübarizələrdən keçsə də, öz azərbaycanlı kimliyini qoruyub, 

düşmənlərinə boyun əyməyib. XIX əsrin ikinci yarısından 

başlayaraq neft üçün Azərbaycana gəlmiş xarici kapital sahibləri 

Cənubi Qafqazın ən görməli məkanlarından biri olan Qarabağa – 

Şuşaya, Kəlbəcərə səfərlər ediblər. Sonrakı vaxtlarda sovet 

hakimiyyəti dövründə Qarabağ həm xarici, həm də yerli turistlər 

tərəfindən çox seçilib. XX əsrin 30-cu illərindən Şuşadakı kurort 

müəssisələri, pansionat və sanatoriyalar, Turşsu yaylaqları, Səkili 

bulağı, İsa bulağı, əfsanəvi Cıdır düzü buraya səyahətə gələnlərin 

sevimli yeri olub. Bunlarla yanaşı, Xankəndi, Ağdam, Kəlbəcər 

ərazilərindəki rekreasiya məkanları bölgənin turizm-rekreasiya 

potensialı onu beynəlxalq əhəmiyyətli bir səviyyədə tanıdıb, 

respublikamıza gələn yüz minlərlə turistin mühüm bir hissəsi 

məhz Qarabağın payına düşüb. Xüsusən 1970-ci illərdən 

başlayaraq burada yaradılmış turizm-rekreasiya müəssisələrinin 

xidmətlərindən hər il yüz minlərlə yerli və xarici turist istifadə 

edib. Ancaq Ermənistanın 1988-ci ildən başlayan hərbi təcavüzü 

nəticəsində təkcə Qarabağda deyil, eyni zamanda buradan qaçqın 

salınmış insanların ölkəmizin kurort-sanatoriya müəssisələrində 

yerləşdirilməsi ilə bütün Azərbaycanda daxili və gəlmə turizmə 
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ciddi zərərlər vurulmuş, turizm ehtiyatları, xüsusən Azərbaycan 

xalqının zəngin tarixi-mədəni ehtiyatları talanmış, bölgədə ekoloji 

böhran yaranmış, bütün infrastruktur məhv edilmişdir.  

Qarabağ iqtisadiyyatında turizmin yeri buranın təbii 

ehtiyatları, coğrafi mövqeyi, tarixi zənginlikləri və potensial 

nəqliyyat imkanları ilə əlaqədardır. Buna görə də Qarabağın 

zəngin təbii ehtiyatlarının və xalqımıza məxsus milli-mədəni 

mirasının turizm dövriyyəsinə cəlb edilməsi qarşıdakı dövrdə 

görüləcək mühüm işlərdən biri olacaq. 30 ilə yaxın yurd həsrəti 

çəkən Qarabağ sakinlərinin, onların yaxın qohum-əqrəbalarının, 

müxtəlif humanitar missiyalar həyata keçirən beynəlxalq 

təşkilatların nümayəndələrinin, dünyanın hər yerindən olan media 

ordusunun və bölgəyə yeni sərmayə yatırmaq üçün Azərbaycana 

gələcək investorların səyahət məsələləri digər işlərlə bərabər 

şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Turizm növlərinə gəldikdə, 8 

noyabr – Şuşanın işğaldan azad olunması tarixi turizm 

baxımından da xüsusi əhəmiyyət daşıyacaq. Bu tarixi gündə 

turlara qatılan hər yaş təbəqəsindən və hər cür sosial qrupdan olan 

insanlar Azərbaycan Ordusunun keçdiyi zəfər yolunu bu dəfə 

turist kimi keçəcəklər. Şuşa istiqamətində ilk səfərə çıxanlar, 

xüsusən xarici media təmsilçiləri üçün belə səfərlər erməni 

vandalizminin əsl mahiyyətini göstərmək üçün xüsusi bir fürsət 

olacaq. Qarabağın 30 illik işğal dövrü ərzində hər yerdə məhv 

edilmiş insan məskənlərini, korlanmış ekosistemi, dağıdılmış 

məzarlıqları və eləcə də Daş dövrünü xatırladan primitiv erməni 

həyat tərzini bütün bəşəriyyətə göstərmək belə tanışlıq turlarının 

əsas motivi olacaq. Bu marşrutlar Suqovuşandan Xankəndiyə, 

işğaldan ilk azad olunmuş Cəbrayıldan Kəlbəcərədək geniş bir 

ərazidə çox zəngin informativ resursa sahib olacaq. Xarici 

jurnalistlər, eləcə də bütün əcnəbi turistlər işğaldan miras qalmış 

şəhər və kəndləri gördükcə bu, onlarda ermənilərin gerçək həyat 

tərzi haqqında ən real təsəvvür yaradacaq. Onda bütün dünya 

biləcək ki, faşizm ruhlu bu insanlar istədiyi vaxt sıx 

məskunlaşdıqları Los-Angeles, Marsel, Beyrut, Rostovda da hər 

an belə izlər qoyub getməyə hazırdırlar.  
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İşğal sonrası Qarabağda turizmin inkişafı, hər şeydən 

əvvəl, bu bölgənin iqtisadiyyatının dirçəldilməsi və ölkəmizin 

digər yerlərində məskunlaşmış yerli insanların öz torpaqlarına 

qayıdışı üçün mühüm faktorlardan biri olacaq. Turizmin çox ciddi 

sosial-humanitar məzmunlu funksiyaları bunu etməyə imkan 

verir. Belə ki, turistlərə təklif olunacaq xidmətlər digər sahələrə 

nisbətən öz xərcini daha tez çıxardığından bu, bölgəyə işçi 

qüvvəsi axınına səbəb olacaqdır. Qarabağda həm ekoturizm, həm 

mədəni tanışlıq, həm də müalicə turizmi üçün geniş imkanlar 

olduğundan burada turistlərə təklif edilən zərf xidmətlərinin də 

çeşidi və məzmunu olduqca müxtəlif olacaq. Laçın və Kəlbəcərin 

unikal relyef müxtəlifliyi burada həm yay, həm də qış turizminin 

perspektivlərini artırır. Turist marağı baxımından dünyada çox 

populyar olan səhləb bitkisi xarıbülbülü Şuşada canlı olaraq seyr 

etmək Qarabağın turizm cazibədarlığını xüsusi olaraq artırır. 

Qarabağ bölgəsi Azərbaycanın bir çox yerlərindən fərqli olaraq 

qışı və yayı mülayim keçən, yaşıllıqlarla zəngin olan bir ərazidir. 

Belə bir unikal təbii-iqlim xüsusiyyətləri ərazidə aqroturizmin və 

kənd-yaşıl turizminin də inkişafı deməkdir. Erməni işğalından 

sonra burada kənd infrastrukturunun sürətlə yenilənməsi, normal 

həyat üçün bütün zəruri şəraitin yaradılması bölgə kəndlərini 

şəhərli turistlər üçün sevimli istirahət məkanı edəcək.  

Qarabağda turizmin gələcək inkişafının iqtisadiyyata 

çoxaldıcı effektindən əlavə, çox mühüm siyasi əhəmiyyəti də 

vardır. Bu gün artıq Şuşa şəhərinin və Xudafərin körpüsünün 

UNESCO-nun mədəni irs siyahısına salınması üçün işlərə 

başlanılıb. Bütün bunlar 30 il ərzində ermənilərin təkcə bu bölgə 

üçün deyil, bütün Cənubi Qafqaz bölgəsi üçün törətdikləri riskli 

bölgə imicinin də qırılması deməkdir. Qarabağın işğalına görə 

mövcud olmuş riskli bölgə anlayışı isə təkcə ölkəmizdə deyil, 

bütün bölgədə həm getmə, həm də gəlmə turizmə çox ciddi 

zərərlər vururdu. Bu gün hələ də cəzasını çəkdikləri sərsəm 

xəyallarından əl çəkməyib, quru bir ağac parçasına da tamah salan 

məğlub erməni cəmiyyəti bilməlidir ki, işğal etdiyi Qarabağda 

taladığı Azərbaycan qızılı, meşə sərvətləri, inşaat materialları 

kimi çox dəyərli turizm ehtiyatlarımız da olub. Buna görə də, 
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Azərbaycanın Qarabağda qısa müddətdə turizmdən əldə edəcəyi 

müsbət nəticələr ölkəmizin turizm ehtiyatlarına, turizm 

sənayesinə və ümumilikdə, iqtisadiyyatımıza vurulmuş zərərlərə 

görə Ermənistanın ödəməli olduğu maddi təzminatın daha tutarlı 

bir arqumenti olacaq. 2019-cu ilin nəticələrinə əsasən 

Azərbaycana gəlmiş 2,5 milyona yaxın əcnəbi turistin ölkə 

iqtisadiyyatına qazandırdığı, təxminən, 3 milyard ABŞ dolları 

həcmində gəlir, bu baxımdan Qarabağın işğalı nəticəsində 

itirdiymiz gəlirlərin səviyyəsindən xəbər verir.  

Turizm sülh və sabitliyin bəhrəsi, eyni zamanda rahat 

yaşayışın mühüm faktorlarındandır. Buna görə də Qarabağın 

azadlığa qovuşması XXI əsrin ilk mühüm hadisəsi kimi tarixə 

keçdisə, bu torpaqda turizmin inkişafı da bu bölgədə hamının arzu 

etdiyi humanitar inkişaf üçün mühüm töhfə olacaq. 

“Şərq qapısı”,   11  dekabr  2020-ci  il   
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/28655-ishghal-

sonras-garabagh-igtisadiyyat-vae-turizmin-inkishaf.html  

 

Erməni xəstəliyi: simptomları, müalicəsi  
  200 ilə yaxın bir müddətdə təkcə Cənubi Qafqaz 

regionunda deyil, elə səpələndikləri beş (bəlkə də, altı) qitədə 

insanların başını ağrıdan, terror, təxribat və fitnə yolu ilə normal 

həyatı məhv edən erməni xəstəliyi də davam etdikcə onun 

daşıyıcıları olan ermənilərin və hay heyranlarının qızdırması da 

vaxtaşırı olaraq qalxır. Müasir tibb elminə gerçək “erməni 

xəstəliyi” adı ilə qızdırma əlamətli genetik bir xəstəlik kimi məlum 

olan, tibbi statistikada isə, əsasən, erməni millətindən olan 

insanların daha çox yoluxduğu bildirilən və Şimali Afrika-Aralıq 

dənizi mənşəli bu mərizin müayinəsi və müalicəsi barədə dəqiq 

elmi fikirlər məlum olsa da, yaltaqlıq, lovğalıq, hiylə və qorxaqlıq 

kimi simptomları ilə hər yerdə rastımıza çıxan daha təhlükəli 

erməni xəstəliyi bu gün hamı ilə birgə bizim də başımızı 

ağrıtmaqdadır.  

Erməni xəstəliyi unikal bir xəstəlikdir. Uzaq və yaxın 

tarixdə baş verən hadisələrə, eləcə də Azərbaycanın 44 günlük 

uğurlu Vətən müharibəsindən sonrakı cəmisi ikiaylıq bir 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/28655-ishghal-sonras-garabagh-igtisadiyyat-vae-turizmin-inkishaf.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/m-d-niyy-t/28655-ishghal-sonras-garabagh-igtisadiyyat-vae-turizmin-inkishaf.html
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müddətin xronologiyasına baxdıqda görürük ki, ermənilər, nəinki 

onların qanına işləmiş xəstəlikdən, nəhayət ki, qurtulmağa, insan 

kimi yaşayıb adam olmağa çalışır, tam tərsinə, bir-birini dişləyən 

zombilər kimi öz aralarında daha çox virus yayıb xəstələnməyə 

çalışırlar.  

Əslində, statistik olaraq ermənilərin bir-birini 

yoluxdurmasının pandemik bir fəlakət doğuracağı təhlükəsi 

yoxdur. Yəni, bəlkə də, 70 faizdən 

çoxunun indi Ermənistan adlanan 

Qərbi Azərbaycan torpaqlarından 

kənarda yaşadığı bu etnik qrupun 

6-7 milyonunun hamısı virusa 

bulaşsa, nə baş verər ki?! Başqa 

sözlə, indiki pandemiya şəraitinin 

təcrübəsi onu deməyə əsas verir ki, 

əgər bu qədər insanın hamısı gizli 

daşıyıcı olarsa, tək bircə sərt 

karantin rejimi ilə onları 

məhdudlaşdırmaq mümkündür. 

Ancaq tarixin ötən dövrlərinə, elə 

lap 100 il əvvəldən bu günədək 

olan dövrə baxdıqda görürük ki, 

ermənilərin bu tarixi xəstəliyini 

məhdudlaşdırmaq üçün nə tibb, nə 

digər təbiət elmləri, nə də sosial 

elmlərin gəldiyi nəticə bir fayda 

verir. Yeri gəldi-gəlmədi, 

lovğalanıb özlərini Yer üzünün ilk 

və əbədi sakinləri tipində göstərən 

ermənilərə gerçək kimliyini xa-tırladanda dərhal daban yalayıb ən 

miskin cildə düşmələrinə, yaxud pusquya yatmış zınqırovlu ilan 

kimi on illərlə səbirlə gözləyib qəfildən şikarını zəhərləyən, sonra 

da başı əziləndə, sanki heç bir şey olmamış kimi quyruğunu sağa-

sola çırpıb ara qarışdırmalarına qarşı, görəsən, hansı vaksin, hansı 

dərman fayda verər? Deyəsən, çətin məsələdir. Çünki bu gün 10 

noyabr 2020-ci il tarixli təslimolma sənədinə imza atıb, 30 il 
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ərzində viran qoyduqları Qarabağdan rüsvaylıqla qovulan 

ermənilərin siyasi liderlərindən tutmuş xaricdəki əli pulla oynayan 

―yan‖larınadək, demək olar ki, hamısı hələ də qızdırma içində, – 

bu məğlubiyyət hər şeyin sonu deyil,– deyə bir ağızdan 

sayıqlamaqdadırlar.  

Görünür, xain qonşularımız yeni yüzilliyə yeni savaş 

standartları gətirmiş qalib Azərbaycan Ordusundan aldıqları 

layiqli dərsdən hələ də düzgün nəticə çıxarmayıblar. Ola bilər, 

ağır kəllə-beyin travması almış insanın nə gəldi söyləməsi 

mümkündür. Amma huşu özünə gələr-gəlməz yenidən böyük 

torpaqlar udmaq iştahası ilə ağzını açan ermənilər, görəsən, nədən 

belə xəstədirlər? Bunun səbəbləri nədir? Gəlin baxaq. 

Ermənilər acgözdürlər. Bu, bəlkə də, onların tarixən kasıb 

yaşamaları, yaxud həmişə xidmətçi kimi ələbaxım olmalarına 

bağlıdır. Amma bu da vardır ki, bu insanlar yaxşı bir fürsətçi kimi 

yaşadıqları yad ölkələrdə ―düzüb-qoşmaq‖ ustası kimi yerli 

insanlardan da yaxşı yaşamağı bacarırlar. Əsl erməni xislətinin də 

dilənçilik olduğunu deməmək insafsızlıq olar. Ədalət naminə onu 

da demək lazımdır ki, ―quyuya su tökməklə quyuda su olmaz‖ 

zərb-məsəli də ermənilər üçün çox tutarlıdır. Yəni Ermənistanda 

insanları yaşada biləcək zəngin təbii ehtiyatlar olmasa da, müasir 

dünya təcrübəsi göstərir ki, elmtutumlu istehsal ilə bunlarsız da 

yaxşı yaşamaq mümkündür. Amma gəlin görək sübh erkəndən, 

günbatana qədər Ağrı dağına qovuşmaq xəyalları ilə yaşayıb, 

Göyçə gölünü Xəzərdən də böyük hesab edən ermənilərdə 

haradandı bu təpər? Ac toyuq yuxusunda darı görər, – misalı ilə 

desək, Rusiyaya konservləşdirilmiş badımcan kababı ixracı ilə 

müasir Ermənistanda hansı işləri görmək, hansı irimiqyaslı 

layihələri reallaşdırmaq olar? Ona görə də ötən dövrdə konyak 

diplomatiyası və bundan daha alçaq yollarla ələ aldıqları üçüncü, 

dördüncü dərəcəli xarici havadarları sayəsində gördükləri işlərin 

mahiyyəti sonucda bir çaxır xumundan böyük olmadı. Nəticə də 

göz qabağındadır. Bu dövrdə erməni gənclər çörəkpulu üçün 

kütləvi olaraq xaricə axışdı, kəndlər boşaldı, iqtisadiyyat çökdü, 

qızları evdə qalıb qarıdılar. 
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Hiyləgər ermənilər fitnə-fəsad çıxarmağın əsl ustasıdırlar. 

Olanları gizlətmək, olmayanı qıpqırmızı adamların üzünə demək 

bacarığı, sanki bu insanların boyuna biçilib. Heç qara ləkələrlə dolu 

tarixlərini demirəm. Elə götürək ağ bayraq qaldırıb imdad dilədikləri 

10 noyabrdan sonrakı dövrdə Ermənistan mətbuatındakı yazıları. Bir 

tərəfdən dövlət başçılarını satqın adlandıran erməni başbilənləri, 

digər tərəfdən elə cümlələr yazırlar ki, sanki Qarabağda qələbə 

qazanan elə bunlarmış. Yəqin ki, xalqımız Şuşa zəfərini yaşadığı gün 

ermənilərin Qubadlıda nəzarətin hələ də onlarda olması kimi gülməli 

bəyanatlarını xatırlayanlar vardır. Deməli, ermənilər yeri gəlsə, hətta 

öz binəva xalqını da aldatmaqdan çəkinmir, o ki qaldı dünyanı 

çaşbaş salmağa.  

Amma çoxbilmiş tülkü quyruğundan tələyə düşər, – 

deyiblər. Ermənilər tarixboyu çirkin əməllərini saxtakarlıqla ört-

basdır etsələr də, müasir dünya artıq internet, foto-videofakt 

dünyasıdır. Bir anda dünya olub-bitənləri görür, şərhə ehtiyac 

duymadan hər bir həqiqətin şahidi olur. Belə həqiqətlər isə 

yüzlərlə, minlərlədir. Odur ki, indi erməni xəstəliyinə tutulmuş 

hər bir erməninin bir qorxusu var: içlərindəki qisas dolu faşizm 

hisslərinin birbaşa qurbanına çevrilmək! Çünki ermənilər qorxaq 

olduqları kimi də qəddardırlar. Yəni illər ərzində gizli saxladıqları 

kirli əməllərinə görə cavab verəcəyi günün qorxusundan onlar hər 

kəsə, hətta öz millətinə də qarşı amansız olurlar. Bu da erməni 

xəstəliyinin bir simptomudur. 

Ermənilər lovğadırlar. Saray təlxəkləri kimi gop edib 

camaatı əyləndirən ermənilər elə modern yalanlar uydursunlar ki, 

gəl görəsən. Bu da erməni xəstəliyinin bir əlamətidir və məncə, 

onu müalicə etmək daha çətindir. Misal üçün, planetdə qitə 

adlarının A ilə başlayıb A ilə qurtardığını əsas gətirib, bütün Yer 

kürəsindəki quru ərazilərin onlara məxsus olduğunu iddia edən 

erməni, yəqin ki, Ermənistanın da baş yalançısıdır. Yaxud 

üzümün, əriyin, gilasın vətəninin Ermənistan olduğunu, lavaşın, 

dolmanın onların mətbəxinə məxsus olduğunu deyən ermənidən 

daha nə gözləyəsən? Hamı deyəcək ki, xəstədir, boş ver! Bəli, elə 

bu xəstə ermənilər idi ki, bir zaman Şuşada, Cıdır düzündə qol 

götürdülər, amma yallı gedə bilmədilər. Çünki yad torpaqda, 

onlara məxsus olmayan musiqinin ritmini tuta bilmədilər və 
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hamılıqla büdrəyib, çox pis yıxıldılar. Həm də axı yallı həmrəylik 

simvolu kimi türk xalqlarına məxsus rəqsdir. Həmrəyliyin nə 

olduğunu isə təkcə ermənilər deyil, bütün dünya 44 günlük şanlı 

Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycandan yaxşıca öyrəndi… 

Nə isə, deyəsən, bütün bunlardan sonra onsuz da xəstə 

ermənilərin dərdi daha da artıb. Amma onu deyim ki, 

dərmanlarını da tapıblar. Dəmir yumruq! Bu dəmir yumruq 

erməni xəstəliyinin ən tutarlı dərmanı kimi başlarında partlayıb 

bir az ağıl gətirdi. Bir müddət səsləri çıxmadı. Amma, deyəsən, 

hələ də tam sağalmayıblar. Elə isə müzəffər Ordumuzun Ali Baş 

Komandanının dediyi kimi: ―Əgər bir də baş qaldırsalar bu dəfə 

44 günlük müharibə yalan olacaq!‖ Çünki bütün dünya indi 

erməniləri, onların düçar olduqları xəstəliyi və simptomlarını da 

əvvəlkindən daha yaxşı tanıyır.        

“Şərq qapısı”,   12   yanvar  2021-ci il   
https://www.mia.az/w1005578/ermeni-xesteliyi-simptomlari-mualicesi-

2021-01-08-172537  

http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/29191-ermaeni-

khaestaeliyi-simptomlar-mualidzaesi-felyeton.html  

Mənalı istirahət və turizm mərkəzi AĞBULAQ 
Müasir insan həyatının mühüm tərkib hissəsi asudə 

vaxtdır. İş və ev qayğılarından sonra məhz asudə vaxtın səmərəli 

keçirilməsi isə turizm və rekreasiya kompleksinin əsas 

vəzifələrindən biridir. Sosial-mədəni infrastruktur kimi həyat 

keyfiyyətinə birbaşa təsir edən bu kompleksin zənginliyi isə 

ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən və insanların mədəni 

istirahətə verdiyi önəmdən çox asılıdır.   

Son dövrlərin zərurəti kimi Naxçıvanda daxili turizmə 

xüsusilə diqqət ayrılması regionun rəngarəng turizm 

ehtiyatlarından daha səmərəli istifadəyə geniş imkanlar yaradıb. 

Tanışlıq, dini-ziyarət, müalicə, ekoturizm və kənd-yaşıl turizm 

növlərində xeyli potensial əldə edilmiş Naxçıvanda qış turizmi 

növlərinin də populyarlaşması səyahət həvəskarları olan yerli 

əhalinin və xarici turistlərin burada ilboyu mənalı asudə vaxtı 

səmərəli keçirmək imkanlarını artırır. Ağbulaq Xizək Mərkəzi, bu 

https://www.mia.az/w1005578/ermeni-xesteliyi-simptomlari-mualicesi-2021-01-08-172537
https://www.mia.az/w1005578/ermeni-xesteliyi-simptomlari-mualicesi-2021-01-08-172537
http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/29191-ermaeni-khaestaeliyi-simptomlar-mualidzaesi-felyeton.html
http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/29191-ermaeni-khaestaeliyi-simptomlar-mualidzaesi-felyeton.html
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mənada, qış fəslində xizək idman növlərinə maraq göstərən və hər 

yaşdan olan insanlar üçün sərfəli qiymətə istirahət və əyləncə dolu 

zəngin təəssürat vəd edən ideal məkandır.   

Naxçıvanda qış uzun sürməsə də, Şahbuz dağlarında 

noyabrın sonlarından marta qədər yağan qar bu yerlərin əsl 

sərvətinə çevrilir. Qalın qarın özü ilə gətirdiyi mülayim, həzin 

hava şəraiti həm qışın təravətini insanlara yaşatdırır, həm torpağı 

doyuraraq gələn ilin bərəkətini gətirir, həm də xizək idmanı üçün 

unikal təbii şərait yaradır. Şahbuzda, Dərələyəz və Zəngəzur 

dağlarının qovuşduğu Ağbulaqda bunların hamısı vardır. Bu il isə 

Şahbuzda da yağan qalın qarın sevincini doyunca yaşamaq üçün 

Ağbulaq Xizək Mərkəzinə üz tutanlar daha yaxşı istirahət edib, 

Naxçıvanın təbii gözəlliklərindən dərin zövq alırlar.  

Ağbulağın yazı qədər qışı da belə gözəlliklərlə doludur. 

Ötən illərdə Naxçıvana gəlmiş 

ölkədaxili və əcnəbi turistlərlə 

Şahbuz dağlarına qalxarkən 

dəfələrlə onların Ağbulağın xalı 

kimi rəngbərəng sinəsinə 

heyranlıqla tamaşa etdiklərinin 

şahidi olmuşuq. Şübhəsiz, qışın 

bu gözəl çağında ağappaq örpəyə 

bürünmüş təbiətin bu dilbər 

guşəsinin cazibəsi turistləri daha 

çox çəkir. Xizək turizmi kimi elit 

kateqoriyalı turizm növünün 

cazibəsi ilə yanaşı, Ağbulaqda 

yaradılmış hər cür şərait də 

burada bircə gün olanlarda geniş 

təəssürat yaradır.  

Turizm təəssüratı üçün 

hazır təbii şəraitlə paralel olaraq 

yaradılmış şərait də mühüm 

tələblərdəndir. Ağbulaq İstirahət 

Mərkəzi malik olduğu zəruri 

infrastruktura görə ilin hər 
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fəslində burada asudə vaxt keçirmək istəyənlər üçün belə şərait 

vəd edir. Naxçıvan şəhərindən cəmisi 1 saatlıq rahat yol, Araza 

qədər geniş panoramlı mənzərə, təmiz, günəşli hava və Avropa 

sayağı abad kənd buranın ilk cazibə elementlərindəndir. Mərkəzin 

özü isə müasir kamp məkanı üçün tələb olunan hər cür rahatlığa 

malikdir. Burada bir gün keçirmək, yaxud bir neçə gün qalmaq 

istəyən tək, iki nəfərlik, yaxud ailəli turistlər üçün hər cür seçim 

vardır. Mərkəzdə ümumi tutumu 76 nəfər olan 38 otaq fəaliyyət 

göstərir. Bütün otaqlar yüksək komfortlu otel standartlarına uyğun 

olan şəraitlə təmin edilib. Ağbulağa gəlmiş turistlər dəniz 

səviyyəsindən 2 min metr yüksəklikdə qazandıqları təəssüratları 

4G sürətli internetlə dostları ilə paylaşa bilir. Xizəksürmə 

təcrübəsindən başqa turistlərə burada zəngin qastronomiya 

servisləri də təklif olunur. Kənd üsulu ilə hazırlanmış ləziz 

mətbəx nümunələrinin dad-tamı mərkəzdə asudə vaxt keçirənlərin 

uzun müddət yaddaşında qalacaqdır. Tamamən təbii yollarla 

istehsal olunan ərzaq məhsullarından dadmaq fürsəti indi nadir 

hallarda olur. Ağbulağa istirahətə gəlmiş turistlər əyləncə ilə 

yanaşı, bu fürsəti də qazanırlar.  

Ağbulaqda yaradılmış xizəksürmə infrastrukturu ən 

müasir komfort, erqonomika və təhlükəsizlik standartlarına cavab 

verir. Estetik görüntüsü ilə də rekreasiya dəyəri çox yüksək olan 

Ağbulağın xizək enişləri zəruri kanat yolla təmin edilib. Qış 

aylarında burada həmişə qar olsa da, xizəksürmə həvəskarlarına 

davamlı xidmətlər göstərə bilmək üçün süni qaryaratma sistemləri 

də quraşdırılıb. Burada xizəksürmə ilə ilk dəfə tanış olanlar 

xizəksürmə üzrə mütəxəssislərdən məsləhət və kömək ala bilirlər. 

Xüsusi geyim və xizəksürmə avadanlıqları isə həvəskarların bol 

təəssüratla sağ-salamat evlərinə qayıtmasında əsas texniki 

şərtlərdəndir. Buna görə də hər kəs çalışır ki, Ağbulağa bir gələn, 

bir daha gəlsin.    

Ağbulaq həm yay, həm də qış tətilində tələbə-gənclərin 

sevimli məkanıdır. Burada aktiv yaşda olan bu insanlar üçün həm 

aktiv istirahət, həm də təlim proqramları həyata keçirilir. Təbiətlə 

daha çox ünsiyyətdə olmaq, müasir texnologiyanın yaratdığı 

stresdən uzaqlaşmaq və həm də xüsusi idman növləri üzrə təhsil 
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almaq baxımından bu mərkəzin turizm-rekreasiya dəyəri 

yüksəkdir. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Bədən tərbiyəsi və 

idman, Məşqçilik ixtisasları tələbələrinin Ağbulaq Xizək 

Mərkəzində təlim keçməsinin xizəkçilik idman növü üzrə peşəkar 

kadrların hazırlanmasında mühüm əhəmiyyəti vardır.     

 “Şərq qapısı”,   17  fevral  2021-ci  il  
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/29716-maenal-

istirahaet-vae-turizm-maerkaezi-azhhbulazh.html  

Naxçıvan Dəmir Yolu dünya  
şəbəkəsinə qoşulmağa tam hazırdır 

İşğalçı Ermənistan isə bu yolun böyük hissəsini tamamilə dağıdıb. 

Son dövrlərdə Avrasiya məkanında 

gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, xüsusən, 

ötən ilin payızında müzəffər Azərbaycan 

Ordusunun işğalçı Ermənistan üzərində şanlı 

qələbəsindən sonra bölgədə yaranmış əlverişli 

geosiyasi vəziyyət və qardaş Türkiyənin 

Naxçıvanla qonşu vilayətlərində yaradılan və 

genişləndirilməsi planlaşdırılan nəqliyyat-

kommunkasiya şəbəkəsi Avropanın qərbindən 

Asiyanın şərqinədək fasiləsiz dəmir yolu 

xəttinin istifadəyə verilməsi ideyasının reallığa 

çevrilməsinə zəmin yaradır.Tarixən, Şərqin 

qapısında milli maraqlarımızın alınmaz qalası 

kimi dayanmış qədim Naxçıvan özünün 

inkişaf səviyyəsi və bu beynəlxalq şəbəkədə 

tutduğu mühüm tranzit imkanları ilə dünyanın 

iri strateji araşdırma mərkəzlərinin diqqət 

mərkəzinə çıxıb. Artıq Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu beynəlxalq 

dəmir yolu şəbəkəsinin erməni işğalçıları 

tərəfindən Qarabağ ərazisində məhv edilmiş 

100 kilometrlik Horadiz--Ağbənd hissəsinin 

bərpasına start verilib. 

Dövlət başçısı bu xəttin yenidən 

çəkilməsinin təməlqoyma mərasimində onun 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/29716-maenal-istirahaet-vae-turizm-maerkaezi-azhhbulazh.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/29716-maenal-istirahaet-vae-turizm-maerkaezi-azhhbulazh.html
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çox böyük strateji əhəmiyyətini vurğulayaraq bildirib: ―İlk 

növbədə, bu dəmir yolu azad edilmiş torpaqlara həm 

vətəndaşların gəlməsi, həm də yüklərin daşınması üçün böyük 

əhəmiyyətə malik olacaq. Digər tərəfdən, bu dəmir yolu 

Naxçıvana gedəcək. Noyabrın 10-da imzalanmış Birgə Bəyanatda 

Naxçıvan dəhlizinin yaradılması ilə bağlı xüsusi müddəa var. 

Artıq bu işlərə start verildi. Bizim təşəbbüsümüzlə həyata 

keçirilən bu layihə, əminəm ki, icra ediləcək. Uzun fasilədən 

sonra Azərbaycan və onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikası dəmir yolu ilə bir-birinə bağlanacaq və beləliklə, 

bizim həm strateji, həm iqtisadi, həm də siyasi məqsədlərimiz 

həyata keçiriləcək‖. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, nəqliyyat, yük daşınması 

həmişə inkişafın əsas amillərindən biri olub. Qədim İpək yolu 

ticarəti dövründə dəvə karvanlarının keçdiyi yollar simvolik 

olaraq bu gün sürətli mexaniki vasitələrlə keçilsə də, tarixi 

inkişafın bütün mərhələlərində bu yollara yenidən qayıdışlar daha 

üstün səviyyədə olub. Bu gün də, dünya pilotsuz uçan aparatların 

döyüş möcüzəsindən danışarkən, bir zamanlar tacirlərin ən etibarlı 

güzargahı olmuş marşrutların yenidən dirçəldilməsi məsələləri 

artıq dünya gündəminin ilk onluğuna möhkəm oturub. 

Şərq--Qərb dəhlizində hamı üçün faydalı olacaq yeni 

kommunikasiya xətlərinin istifadəyə verilməsi bu baxımdan 

beynəlxalq logistika mərkəzlərinin nəzərlərini 29 ilə yaxındır ki, 

təcavüzkar Ermənistanın Qarabağı işğal etməsi və Mehri dəhlizini 

məhv etməsi səbəbindən xarici aləmə bağlı qalmış Azərbaycan 

Dəmir Yolunun Naxçıvan Dəmir Yolu Hissəsinə yönəlib. Çünki 

bu yol əvvəlki kimi yenə alterantivsizdir, etibarlı əllərdədir və 

qorunub saxlanıb, dünya nəqliyyat şəbəkəsinə qoşulmağa tam 

hazırır. 

Yaşlı və orta nəslin yaxşı xatırladıqları bu yolun 

əhəmiyyətinə nəzər salmaq üçün 30-40 əvvələ qısa ekskurs edək. 

Doğrudur, Naxçıvan Dəmir Yolunun, necə deyərlər, Nikolayı 

taxtda görmüş qədər yaşı vardır. Belə ki, 1903-cü ildə Çar 

Rusiyası hər yerdə olduğu kimi öz nüfuzunu artırmaq məqsədilə 

cənub sərhədlərində, Araz çayı boyunca da bu xəttin çəkilişinə 
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qərar verib və Uluxanlı--Culfa dəmir yolu xətti çəkilib. O dövrdə 

yolun Naxçıvan--Culfa hissəsinin olduqca mürəkkəb relyef 

formasına baxmayaraq çox inadla və keyfiyyətlə çəkilməsinə 

xüsusi diqqət yetirilib. O zaman qurulmuş yol və körpülərdən hələ 

də istifadə olunması bunu sübut edir. 

Bu yol o zaman bölgənin iqtisadiyyatının inkişafından 

çox, imperiyanın nüfuz və maraqları nəzərə alınmaqla salınıb. O 

zamankı dəmir yollarında hərəkət edən ikioxlu kiçik vaqonların 

yükünə hesablanmış bu yolda artıq dörd və daha çox oxlu 

vaqonların da hərəkəti mümkündür. Yolun sonrakı dövrlərdə 

istismarı və buradakı yük gərginliyi onu göstərdi ki, doğurdan da, 

Araz çayı boyunca çəkilmiş bu yolun bütün Cənubi-Qafqazın 

iqtisadi-mədəni həyatında mühüm rolu var. 

1941-ci ildə Naxçıvan Dəmir Yolunun ən əhəmiyyətli 

hissəsi olan Culfa--Mincivan yol sahəsi istfadəyə verilib. 

Zamanlama baxımından diqqət etsək, görərik ki, bu tarix İkinci 

dünya müharibəsinin başlanmasına təsadüf edir. Belə ki, həmin 

hissənin çəkilişi hələ ötən əsrin 20--30-cu illərində planlansa da, 

artıq müharibə başlanan kimi SSRİ hökuməti arxa cəbhənin 

möhkəmləndirilməsi və İranla nəqliyyat əlaqələrinin 

genişləndirilməsi üçün bu layihəni çox sürətlə həyata keçirdi. 

Sonrakı dövrlərdə yolun buraxılış imkanları nəzərə alınaraq 

Naxçıvandan Mincivana, ordan da Bakıya qədər olan hissə daha 

çox yükdaşımalarda istifadə olunurdu. 

Təkcə bir faktı demək kifayətdir ki, sovet dövründə 

Naxçıvan Dəmir Yolu ilə daşınan yüklərin 80--85 faizi məhz 

nankor ermənilərə ünvanlanırdı. Hətta Zəngəzur bölgəsi üçün 

gətirilən yüklərin Naxçıvan stansiyasında boşaldılaraq daha sonra 

yük maşınları ilə daşındığını da bilirik. Hərəkətin həcmi isə nə az, 

nə çox, 80-ci illərin inkişaf dövründə hər gün 30--40 yük və 

sərnişin vaqonundan ibarət olmaqla 25 cüt qatara qədər çıxırdı. 

Toplamda hər il bu yol ilə 22--25 milyon ton yük, gün ərzində isə 

minlərlə sərnişin daşınırdı. O zamanlar Moskva--Tehran marşrutu 

üzrə hərəkət edən sərnişinlər də Naxçıvan Dəmir Yolundan 

istifadə edirdilər. 
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Naxçıvan Dəmir Yolunun bir nəqliyyat təsərrüfatı kimi 

inkişafı 1976-cı ildə ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə o 

zamankı yolun mərkəzi aparatının İmişlidən Naxçıvana 

köçürülməsi ilə başlayıb. Bundan sonra hissə bütün yol təsərrüfatı 

Naxçıvandan idarə olunmağa, buradan planlanmağa başlanıldı. 

Onu da qeyd edək ki, hətta 2000-ci illərin əvvələrinə kimi 

Azərbaycan Dəmir Yolunun Lənkəran--Astara hissəsi də 

Naxçıvana tabe idi. Lakin ötən əsrin 90-cı illərində Naxçıvan 

Dəmir Yolu Hissəsi də böhranla üz-üzə qalmışdı. Ermənilərin 

artan iştahı, sönmək bilməyən torpaq iddiaları son nəticədə dəmir 

yolundakı hərəkətə də son qoydu. 1992-ci il aprel ayının 23-də 

axırıncı qatar Bakıdan Naxçıvana hərəkət edə bildi. Bundan 

sonrakı illər Naxçıvan Muxtar Respublikasının çətin nəqliyyat 

blokadası dövrü oldu. 

Lakin Naxçıvan yaşadı və gələcəyə olan inamı da burada 

dəmir yolunu yaşatdı, onu dağılmaqdan xilas etdi. Bu gün 

Ermənistan ərazisində və işğal olunmuş ərazilərdə dağıdılmış 

dəmir yolunun peyk fotolarına, sosial şəbəkədəki şəkillərinə 

baxdıqda bu vəhşiliyi törədənlərin insan olduğuna inanmırsan. 

Həmişə Azərbaycanın mülkiyyətində olmuş bu yolun Mehri 

ərazisində depo, stansiya, tunel, körpü, elektrik təchizatı, rabitə, 

anbar kimi digər çox sayda dəmir yolu infrastrukturu 

obyektlərinin ermənilər tərəfindən necə dağıdılıb, metal qırıntısı 

kimi ―xuruş‖ edildiyini görməkdəyik. Hələ yol bağlananda Mehri 

və Mincivan zonasında qalmış teplovoz, vaqon və müxtəlif 

təyinatlı avtomobilləri demirik. 

Hər halda, həmişə yardım və ianələrlə yaşamış 

ermənilərdən yaradılanları qoruyub saxlamağı, nə zamansa, bəlkə, 

elə özlərinə də lazım olar deyə bu yolu dağıtmamağı gözləmək də 

sadəlövlük olardı. Nəticə isə göz qabağındadır. Naxçıvan Dəmir 

Yolunun Ermənistan ərazisindəki və Qarabağda 28 il işğalda 

qalmış hissəsi də tammilə məhv edilib. Təbii ki, bu gün artıq 

erməni təcavüzünün təsərrüfatın digər sahələrinə vurduğu ağır 

zərərlər kimi, Azərbaycan Dəmir Yoluna da vurulmuş zərbələr 

dəqiqliklə müəyyənləşdirilib, təzminat faktı kimi məğlub ölkə 

qarşısında iddia ediləcək. 
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Dəmir yolu təsərrüfatı çox mürəkkəb olub canlı orqanizm 

kimidir. Yenə də köhnə dəmiryolçuların dili ilə desək, o zamanlar 

dəmir yolu ağır dartı qurğularından tutmuş özünün uşaq bağçaları, 

məktəbi, xəstəxanası, mağazalarınadək bütün zəruri olan sahələri 

özünə birəşdirən bütöv bir sistem idi. Ümumilikdə, o zaman 

Azərbaycan Dəmir Yolunun Naxçıvan Hissəsində 4--5 min 

nəfərin işlədiyi qeyd olunur. Başqa sözlə, dəmir yolu o zamankı 

insanların iqtisadi və sosial həyatının bir parçası olub. 

Fərəhli haldır ki, Naxçıvanın blokadaya alınmasından 

kifayət qədər vaxt keçsə də, muxtar respublika ərazisindəki dəmir 

yolu xətləri və bütün yol infrastrukturu tamamilə işlək vəziyyətdə 

saxlanılıb, hətta bir sıra yenilənmə işləri də aparılıb. Belə ki, ötən 

dövr ərzində Naxçıvan ərazisində bütün dəmir yolu stansiyaları və 

inzibati binalar yenilənib. Bu dövrdə yolun əsaslı təmir 

müddətinin 2--3 dəfədən artıq ötməsinə baxmayaraq daxili 

imkanlar hesabına yol təsərrüfatı qorunub saxlanılıb. Şəbəkəyə 

nəzarət artırılıb, yük və sərnişin qatarlarının hərəkət sürəti 

tənzimlənib. 

Hazırda istismar olunan sərnişin qatarlarındakı komfort 

şəraiti isə köhnə sərnişinlərin təsəvvürlərindən tam fərqli olub ən 

müasir tələblərə cavab verir. İndi çox sərfəli qiymətlərlə 

Şərurdan--Ordubada və geriyə hərəkət edən sərnişinlər istitmə 

sistemli, kondisionerli vaqonlarda oturub, WiFi-dan istifadə edə, 

tər-təmiz yoldan Araza doğru uzanan mənzərəni seyr edə bilirlər. 

Bu sərnişinlərin sayı isə hər ay orta hesabla 10-12 min nəfərə 

çatır. Daşınan yüklər isə əsasən daxili tələbatın ödənilməsi üçün 

yerli tikinti materiallarından ibarətdir. 

Bəli, yaranmış yeni situasiya artıq bölgədə daha geniş 

quruculuq və iqtisadi əlaqələr üçün yeni kommunkasiya 

xəttlərinin açılışını zəruri edir. Londondan Pekinə qədər uzanıb, 

üç qardaş ölkəni— Türkiyə, Azərbaycan və Pakistanı birbaşa 

olaraq bir-birinə bağlayacaq yeni dəmir yolunun Naxçıvandan 

keçməsi bütün region kimi muxtar respublikanın iqtisadiyyatına 

yeni güc qazandıracaq. 

Qarabağda qazandığımız tarixi qələbənin yaratdığı 

reallıqların nəticəsi olaraq Mehri dəhlizinin açılması, yolun 
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dağıdılmış hissəsinin bərpa edilməsi ilə bu xəttg boyunca yenə 

aramsız qatar səsləri gələcək, vağzallar sərnişinlərlə dolub 

daşacaq. Bu yol Naxçıvanın Şərqin Qapısı olduğunu eşidənlər 

üçün yaddaqalan və sərfəli bir səyahət marşrutu da olacaq. 

Dəmir yolunda hərəkətin yenidən canlanması ilə 

ölkədaxili yüklərin daşıma xərcləri düşəcək, tranzit yüklərdən 

valyuta gəlirləri əldə olunacaq. Eyni zamanda Naxçıvanın çox 

qiymətli ixrac məhsulları üçün dünya bazarlarına mötəbər və 

tutumlu çıxış da asanlaşacaq. 

“Xalq qazeti”,  12  mart   2021-ci il  
https://xalqqazeti.com/az/news/72420  

http://anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2021/mart/737863(meqale).

pdf  

Əsir çinarın hekayəsi 
(esse) 

Hər bahar gələndə kəndimizdəki nəhəng çinar ağacını 

xatırlayıram. Üstündən illər keçsə də, sanki indiki kimi gözümün 

önündə dayanan o qocaman çinarın əzəmətli duruşunu heç zaman 

unutmayacağam. Ata yurdum Qubadlının axarlı-baxarlı Başarat 

kəndinin girəcəyində, geniş budaqlarının kölgəsində, bəlkə də, 

yüzlərlə insanı barındıra bilən o çinar, deyilənə görə, indi daha 

yaşamır. Kim bilir, necə acılar çəkib, neçə-neçə ruhsuz düşmənlə 

qarşılaşsa da, öz qürurunu qoruyub. Axı bu torpaq Nəbinin yurdu, 

https://xalqqazeti.com/az/news/72420
http://anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2021/mart/737863(meqale).pdf
http://anl.az/down/meqale/xalqqazeti/2021/mart/737863(meqale).pdf
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Əlyar, Şükür, Mais kimi qəhrəmanların Vətənidir. Silahı olmasa 

da, özünün çinar qaməti ilə düşmənə qarşı sonacan vuruşub, 

əyilmədən sınıb, ömrünü bitirib.   
O dəhşətli avqust günlərində yağı düşmən Qubadlını hər 

tərəfdən mühasirəyə alanda kənd camaatı sonuncu dəfə həmin 

çinarın kölgəsində toplaşıb müdafiə batalyonundan gələcək xəbərləri 

ümidlə gözləyirdi. Həmin gün dədə-baba yurdunu, bəzəkli ev-

eşiyini, bar-bəhərli bağ-bağçasını birdəfəlik atıb ümidsizliyə doğru 

yola çıxanların, ağlayan qadın-uşaqların fəryadına, sanki qoca çinar 

da səs vermişdi. Dili olmasa da, qoca çinar uca boyu ilə yaxınlaşan o 

qorxunc təhlükəni hamıdan yaxşı görürdü: erməni vandalizmi! Sanki 

çinarın ürəyinə dammışdı. Qadına, uşağa, qocaya, cavana, hətta 

canlıya, cansıza da fərq qoymadan hamını atəş altına alıb yox etmək 

üçün gözü dönmüş erməni vandalizmi! Amma çinar təmkinliydi. Az 

qala beş yüz il ərzində sakini olub yaşadığı bu torpaqda həmişə onu 

sevgi ilə salamlayıb, qamətindən fəxrlə danışan, hər gün səhər 

sübhündən axşam toranınadək görməyə adət etdiyi həmkəndlilərinə 

vəfa borcunu verməyə qərarlıydı çinar. Sonuncu başaratlını da sağ-

salamat yola salıb, bu yerlərin keşiyində duracaqdı...  

Deyirlər, çinarlar uzunömürlü olduğu qədər də vəfalı və səbirlidir. 

Doğma torpağın qucağında ona sahib çıxıb nazını çəkən insanların 

yolunu həmişə gözləyərlər. Yadellinin bir gün mütləq məhv 

ediləcəyini, köklərindən daha necə yüzlərlə çinar fidanlarının boy 

atıb ucalacağını bilən Başarat çinarı da sonunda vüsalına 

qovuşmuşdu. ―Vətən yaxşıdır!‖ – deyib daha artıq gözləməyə səbri 

çatmayan igid oğullar bir gün qılıncı çəkib, qoç Koroğlu kimi 

atlandılar. Qisas zamanıydı! 28 il əvvəl anasının əlindən tutub qoca 

çinarla vidalaşan gözüyaşlı balaca uşaqlar indi cəsur döyüşçülər kimi 

geri qayıdıb dastana döndülər. Beləcə, bu əsgərlərin hər birinin 

ürəyindəki qisas alovu uzun illərin əzabında saçlarını ağardan qoca 

çinarın da torpağa bağlı köklərinə işıq tutdu, ürəyinə su səpdi.  

Rahat yat, çinarım! İndi torpağında Azərbaycan bayrağı 

dalğalanır. 

“Şərq qapısı”,   16  mart  2021-ci  il 
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/30087-aesir-

dzhinar-n-hekayaesi.html  

 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/30087-aesir-dzhinar-n-hekayaesi.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/sosial/30087-aesir-dzhinar-n-hekayaesi.html
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Kimsəsiz Marta... 
  Adını böyük hərflə yazmaq istəmədiym bu ermənilər 

yaman ərköyündürlər. Doymayan gözləri, utanmayan sifətləri, 

bitməyən tamahları bir yana, bir tərəfdən də bütün dünyanın 

onlardan danışmasını istəyərlər. Elə danışar, elə yazarlar ki, guya 

Aya ilk dəfə ayaq basan onlar olub, ilk kosmik raketi də Ayastan 

fondu düzəldib. Bir dənə ayıq İsgəndər almağa pulları olmayan 

ermənilər iş çətinə düşəndə dərisinə gün vurmuş buqələmun kimi 

rəngdən rəngə düşər, utanmaz-utanmaz yenə də ara qarışdırırlar. 

Elə baş dilomatları Ara Ayvazyan (Eyvazyan) kimi. Dünyanın ən 

məşhur ermənisi Kimin bu ―ara‖sı, yəni Kardaşyanın qardaşı 

qalxıb, "biz Qarabağda sülhün tərəfdarıyıq", - deyəndə, görəsən, 

üzünün rəngi necə idi?!  

Otuz il boyunca yıxıb dağıtdıqları Qarabağ torpağında diş 

qurdalamağa bir quru çöp saxlamamış ermənilər üçün bunu 

deməkdən asan nə 

var ki. Çünki elə 

sifətləri vardır ki, 

istədkiləri zaman, 

istədikləri yerdə hər 

rəngə boyana bilər-

lər. Ötən ilin 10 

noyabrında qorxudan 

ölü kimi saralıb imdad diləyən də, sonra İrəvandakı mitinqlərdə 

əl-qol atıb üzünü bozardan da, iki gün əvvəl avropalı diplomatın 

üzünə baxa-baxa yalan danışıb elə bu Ara kimi boynunun 

dalınadək qızaran da elə onlardır. Başqa sözlə, utanmadiqlari üçün 

ermənilərin üzünün rəngi abırından deyil, həyasızılığından 

qızarar. 

Üzə qızaran ermənilər digər bir tərəfdən də özlərini Yer 

üzünün ən qədim sakinləri adlandırırlar. Düzdür, planetdə ilk 

insan yarananda hələ ―böyük Ermənistan‖ qurulmasa da bəlkə də 

erməni əlifbası olub. Harda gəldi - ağac kötüyündə, bir daş 

üzərində, yaxud yolun kənarında adını qazıyan ermənilər bu yolla 

bir vaxtlar həmin ərazinin onlara məxsus olduğunu 

işarətləyərdilər. Elə meşədəki meymunlar da öz ərazilərini 
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işarətləməyi sevərlər. Amma təbii yolla. Ona görə də Darvinizmə 

hələ də inananlar varsa, sırf bu yetənəklərinə görə ermənilərin 

meymunla insan arasında ən qədim insanabənzər bir varlıq 

olduğunu sübut edənlərlə qismən razılaşmaq olar. Amma gəlin 

meymunlara da qarşı ədalətsizlik etməyək. Onlar ermənilər qədər 

şüurlu olmasa da, nisbətən daha yaxşı sosiallaşıb ora-bura 

səpələnmədən populyasiya halında yaşaya bilən, primitiv ailə 

dəyərlərinə sahib, dəcəllik edib burnu ovulanlarından həmən dərs 

çıxaran, edilməyəcək olanı heç vaxt etməyən, yaxud 

gedilməyəcək yerə getməyən, qarnı acanda sakitcə yemək 

axtaran, tox olanda da şənlənib acgözlük etməyən gözəl bir 

canlıdırlar. 

Hələ siz ağacların uc pöhrələrini qırıb yeyəndən sonra onu 

dibindən qoparıb aparan meymunlar gördünüzmü? Yox! Yaxud 

qaldığı evin damını, pəncərəsini, unitazını söküb özü ilə aparan 

bir meymun varmı dünyada?! 

Görəsən hansı meymun sığındığı divarın üstünə belə kasıb 

kimsəsizlər kimi öz adını yazar? ―Kamo‖, ―Aşot‖, nə bilim 

―Marta‖… Yox bir, ―Vazgen‖! Belə utanmaz işlər yalnız 

ermənilər kimi ―ən qədim‖ xalqdan çıxar. Görünür, bunların şüuru 

elə buncaymış ki, hər yerdə öz adlarını belə qazıyıb gediblər ki, 

bəs buradan da bir vaxtlar ermənilər keçib. Deyirəm yaxşi ki, 

güclü pulu-imkanları da olmayıb. Olsaydı hətta divarlara iyrənc 

şəkillərini də çəkərdilər. 

Amerikadakı Kim kimi... 
MİA.AZ,  19 mart  2021-ci il  

https://www.mia.az/w1010549/kimsesiz-marta-dosent-eli-

cabbarov-yazir-2021-03-19-131500  

 

Dəmir yumruq 
Ötən ilin payızındakı 44 günlük şanlı Vətən 

müharibəsindən sonra işğaldan azad olunmuş Qarabağ 

torpaqlarında Azərbaycanın sürətlə həyata keçirdiyi dinc 

quruculuq, kommunikasiya və humanitar tədbirlər davam 

edərkən, bir tərəfdən də bütün dünya dərin iqtisadi və siyasi 

böhran içindəki Ermənistandan danışmaqdadır. Görünür, leysan 

https://www.mia.az/w1010549/kimsesiz-marta-dosent-eli-cabbarov-yazir-2021-03-19-131500
https://www.mia.az/w1010549/kimsesiz-marta-dosent-eli-cabbarov-yazir-2021-03-19-131500
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yağışdan sonra islanmış cücəyə bənzəyən çürük ordusunu nə 

zamansa gücləndirmək xülyası ilə yaşayıb revanş alacaqlarını 

ümid edən ermənilər cəmi 5 ay əvvəl yedikləri birinci dəmir 

yumruğun nokautundan tez ayılıblar. Buna görə də müzəffər 

Ordumuzun Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin fevralın 25-

də Bakının Ramana qəsəbəsindəki yaşayış kompleksində şəhid 

ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin təqdim olunması 

mərasimindəki çıxışında dediyi “Əgər kimsə revanşist fikirlərlə 

yaşayırsa, bax bu yumruğu görəcək, bu, yerindədir və bizim 

səbrimizi sınamasınlar. Ermənistan ordusu bitdi, yoxdur və 

olmamalıdır” cümləsi onsuz da can çəkişən erməni cəmiyyətinin 

başında ikinci yumruq kimi partladı.  

Ağıl, səbir, vətənpərvərlik və siyasi müdriklik hər bir çətin 

işin ən gözəl həllinə aparan düzgün yoldur. Zəhmətsevərlik, 

başqasının torpağına, malına 

göz dikməmək, insanlığa 

hörmət və tolerantlıq olan yerdə 

ən sərt təbii-iqlim şəraiti, yaxud 

çətin coğrafi mövqe də inkişafa 

mane ola bilmir. Bunu bir çox 

dünya xalqlarının timsalında 

görmək olar. Amma bunun 

əksinə, haralardansa qovula-

qovula sonunda Cənubi 

Qafqazda yer yiyələnib, ―yersiz 

gəldi, yerli qaç‖ məsələsindəki 

kimi özlərini həyasızlığa 

vurmuş ermənilərin belə getsə, 

sonları heç də yaxşı görünmür. 

Çünki Romanovdan 

Qorbaçovadək 150 ildə hamının 

qılığına girib, min bir feillə 

özlərinə sərvət toplayan 

ələbaxım ermənilər bir də baxıb 

gördülər ki, artıq zaman o 

zaman deyil. Yalan, fitnə, hiylə 
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və yaltaqlıq daha işə yaramır. Ona görə də normal adam olana 

qədər başlarına dəyən dəmir yumruqlar bundan sonra da 

qaçınılmaz olacaq.  

Tarixə nəzər saldıqda, işğalçı məğlub ölkələri təkrar 

təcavüz əməllərindən çəkindirmək məqsədilə müəyyən məhdud 

sayda ordu qurması şərtinə tabe etdirilməsinin, əslində, onların 

xeyrinə olduğunu hər kəs bilir. Şübhəsiz, Ermənistanı keçmişdəki 

Almaniya, yaxud Yaponiya ilə müqayisə etməyin özü də belə 

köklü mədəniyyətə sahib olan xalqlara qarşı hörmətsizlik olardı. 

Amma faşizm faşizmdir, böyüyü-kiçiyi olmaz. Ona görə də həm 

siyasi, həm iqtisadi, həm də digər bütün vasitələrlə Ermənistanın 

bir daha təcavüz iddiasına sahib ola biləcək ordu yarada 

bilməməsi bütün bölgənin sabitliyi üçün ən yaxşı çıxış yoludur.  

―Erməni gəldi, təzə bəla gəldi!‖ Çoxlarına yaxşı tanış olan 

bu gürcü atalar sözü, əslində, ermənilərin heç zaman və heç bir 

yerdə nazı ilə oynamağın yeri olmadığını ən yaxşı xarakterizə 

edir. Hətta indiki vəziyyətlərində, yəni, sadəcə, yuxarı mərtəbədə 

hoppanıb-düşən dəcəl uşaqlar kimi adamı narahat edən belə xain 

qonşuların sabah qaniçən əjdahaya dönməyəcəyinə kim zəmanət 

verər ki? Nə qədər çoxdur dünyada süfrəsinin artığı ilə tazı 

bəsləmək həvəsində olanlar! Tarixboyu başqalarına alət 

olmaqdan, sadəcə, zövq almış bu etnik qrupdan nə desən, 

gözləmək olar. Hələ yalan, fırıldağı demirəm. Lazım gələrsə, 

başqasının dilini özünə ana dili seçən ermənilərin adı, soyadı, dili, 

əlifbası da məhz belə yaranıb. Misal üçün latınca ―U‖ hərfini tərs 

çevirib hər yerdən bir qulp yapışdır, olsun erməni əlifbası. Yaxud 

azərbaycanlı adlarını o biri ―yan‖ üstə qoy, olsun erməni adları. 

Hər şey özləri kimi tərsinə, baş-ayaq.  

Bəli, erməni həm də tərs olar. Elə bu tərslikdəndir ki, 

başlarına dəymiş birinci dəmir yumruqdan sonra müayinə və 

müalicə olunub, düzgün nəticə çıxarmaq əvəzinə başlayıblar 

bunun səbəbini haradasa, kimlərdəsə axtarmağa. Baş akademikləri 

çıxıb deyir ki, bəs Ermənistan Elmlər Akademiyasına on illərboyu 

bir Bayraktar qədər pul ayrılmadı, ona görə müharibəni uduzduq. 

Generalları deyir ki, bəs ―İsgəndər‖ləri düzəldən rus mühəndislər 

kefli olub deyə, partlamayıblar. Bir başqa erməni günahları top 
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qovan Mxitaryanda, o biriləri də Kardaşyan bacılarında görür ki, 

xaricdən daha çox pul göndərmədilər, əsgərlər ac qaldılar. 

Fikirləşirəm ki, yaxşı ki, ötən ilin payızında Qarabağda elə bir 

qar-yağış yox idi, yoxsa deyərdilər bəs havalar pis keçdi, deyə 

məğlub olduq. Yəni düzü, həmişə inkar edən tərs ermənilərin 

başına vaxtaşırı vurulan dəmir yumruq qədər effektiv olan başqa 

bir dərman, deyəsən, hələ ki, olmayacaq. 

Bəlkə də, erməni tərsliyindəndir ki, İrəvan küçələrində 

mitinq edib, günahkar axtaranlar nədənsə bilmirlər ki, bu 

məğlubiyyət və ondan sonrakı düşdükləri bu dərin böhran, 

əslində, Uca Allahın qisasıdır. Tanrı gec edər, amma güc edər! 

İnanmıram ki, erməni leksikoqrafiyasında belə bir ifadə olsun. 

Çünki Allaha inansaydılar, 29 il əvvəl soyuq fevral gecəsində 

Xocalıda tamamən silahsız, köməksiz insanları məhz azərbaycanlı 

olduqlarına görə öldürüb, dərilərini soyub, vəhşilik etməzdilər. O 

gecə bunu heç kim görmürdü. Amma hər şeyi görən Allahın 

Azərbaycan xalqına verdiyi səbir və inam sonunda od olub 

ermənilərin başına yağdı. Və, beləcə, dəmir yumruğun birinci 

zərbəsi ilə ―erməni ordusu‖ mifi havaya sovruldu, erməni 

cəmiyyətinin çürük siması faş oldu.     

Bəli, tarixdə ən qanlı, ən qəddar soyqırıma imza atmış 

belə bir millətin bir daha işğalçı ordusu olmamalıdır. Çünki son 

iki yüz ilin tarixi göstərdi ki, təkcə Qarabağda deyil, yaşadığımız 

regionda axan bütün qanların birbaşa səbəbkarı məhz erməni 

faşizmi, erməni millətçiliyidir. Bir xalqın varlığının, gələcəyinin 

yalnız humanizm, iqtisadi və mədəni inkişaf yolu ilə mümkün 

olduğunu görməyən ermənilərin hər fürsət düşdükcə şivən 

qoparıb qan tökməməsi, beş nəfəri bir yerə yığışanda müstəqillik 

tələb edib torpaq istəməməsi, başqalarına zəli kimi yapışıb zəhlə 

tökməməsi üçün təcavüzkar ordusu da olmamalıdır. Əgər bunu 

istəyirlərsə, başlarına dəmir yumruqlar çaxılması yenə davam 

edəcək. Həm də istənilən vaxt!   

“Şərq qapısı”,   1  aprel   2021-ci  il 
http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/30242-daemir-

yumruzh.html  

http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/30242-daemir-yumruzh.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/30242-daemir-yumruzh.html
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Qars müqaviləsindən Zəngəzur dəhlizinə aparan 

Böyük Türk qapısı - NAXÇIVAN 

Cənubi Qafqaz Avropa və Asiya arasında mühüm 

mövqedə yerləşməklə əsrlər boyu Qərb və Şərq güclərinin maraq 

dairəsində olub. 

XX əsrin əvvəlində baş verən mühüm hadisələr, bu 

bölgədə müstəqil dövlətlərin yaranması və onların gələcək 

statusunun müəyyənləşdirilməsi böyük dövlətləri də ciddi şəikldə 

maraqlandıran məsələlərdən idi. Burada hər kəsin bir-birinə 

güzəştə getməmək şərti ilə daha çox nüfuz dairəsinə malik olması, 

gələcək planlarını reallaşdırmaq üçün daha çox strateji əraziləri 

mənimsəmək kimi planları vardı. Belə taleyüklü məsələlərdən biri 

də indi öz əhəmiyyətini hər zamankından daha artıq şəkildə 

göstərən, bir zamanlar əlçatmaz xəyal kimi görünən, amma 

Azərbaycanın işğalçı Ermənistan üzərində şanli Qələbəsi ilə 

gündəmə gələn Türk Birliyi layihəsinə ən böyük töhfə vermiş 

Qars müqaviləsi idi.  

Böyük dağıdıcı proseslərin getdiyi, milyonlarla insanın 

məhv edildiyi Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Cənubi 

Qafqazda da mürəkkəb vəziyyət yaranmışdı. Böyük dövlətlərin 

zəifləməsindən istifadə edən bəzi qüvvələr, xüsusən azğınlaşmış 

silahlı erməni qrupları hər yerdə üsyanlar qaldırmaq, yeni 

yaranmış dövlətləin hökumətlərinə itaətsizlik etməklə xaos və 

qarışıqlıq törətməklə defakto olaraq əzici güclərin də dəyirmanına 

su tökürdulər. Təkcə Azərbaycana qarşı deyil, eləcə də Türkiyə və 

Gürcüstana qarşı 

əssasısz ərazi 

iddiaları qaldıran 

ermənilər 1918-

1920-ci illərdə 

silahlı basqınlar, 

dinc əhaliyə qarşı 

amansız hücumlar 

edərək minlərlə 

insanı qətl etsələr də öz əsl məqsədlərinə çata bilmədilər. Bu 

baxımdan, hətta o dövrün qalib ölkələri olan İngiltərə və ABŞ 
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kimi güc mərkəzlərində Naxçıvanın Ermənistana verilməsi 

planları cızılsa da, qarşı cəbhədə baş verən proseslər və ən vacibi 

Naxçıvan əhalsinin cəsarətli müqaviməti bütün bu məkrli planları 

alt-üst etdi. Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazda oyuncaq bir erməni 

dövləti yaratmaq planlarının bolşevik Rusiyası tərəfindən həyata 

keçirilməsi son nəticədə elə onların özünün də işinə yarayırdı. 

Tarixən ermənilərin satqın xislətinə bələd olan bütün böyük 

dövlətlər onların vasitəsilə bu coğrafiyada möhkənməlnmək üçün 

özlərinə yalaqlıq edən bu insanlara da qahmar çıxırdılar. Hətta 

Rusiyadakı bolşevik hakimiyyəti prinsipdə onlara düşmən olan 

erməni daşnakları ilə bu məsələdə bir mövqedən çıxış edirdilər: 

tarixi Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzur kimi Naxçıvan da 

nəyin bahasına olursa olsun Ermənistana qatmaq! 

O dövrdə, yəni 1920-ci illərin sonlarında Rusların növbəti 

qızışdırmasından quduzlaşan ermənilərə layiqli cavab verən Türk 

Ordusundan aman diləyən daşnaklar Cümrü muqaviləsi ilə 

Naxçıvana olan iddalarından əl çəkməyə məcbur edildilər. 

Bununla belə, Ermənistanın bolşevik Rusiyası tərəfindən işğal 

edilməsi də onları bu məkrli planlarından çəkindirmədi. O dövrdə 

Naxçıvanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi Behbud ağa 

Şahtaxtınski tərəfindən 1921-ci ilin yanvarında keçirilmiş 

referendumda yerli əhalinin 94 faizinin Naxçıvanın Azərbaycanın 

tərkibində qalmaq istəyi erməni iddialarına ən şiddətli zərbəni 

vurdu. Əhalsinin böyük əksəriyyəti müsəlman olan Naxçıvanın 

gələcək taleyini həll etmiş bu qərar o zamankı Rusiya rəhbərliyini 

də onunla hesablaşmağa məcbur edirdi. Bu daha sonrakı 

proseslərdə, 1921-ci ildə Naxçıvanın statusu ilə bağlı Türkiyə və 

Rusiya dövlətləri arasında əvvəlcə Moskvada sonra da Qarsda 

keçirilmiş gərgin danışıqlarda bir daha özünü göstərirdi. Naxçıvan 

məsələsini gələcəyin Türk qapısı kimi görən Türkiyə rəhbərliyi 

nəyin bahasına olursa olsun Naxçıvanı güzəştə getməyəcəyini 

qarşıya məqsəd qoymuşdu. Danışıqlar prosesində Naxçıvanın 

Azərbaycanın tərkibində muxariyyət statusu qazanmasında 

Nəriman Nərimanov və Behbud ağa Şahtaxtınskinin əvəzsiz 

xidmətləri öz bəhrəsini vermiş və 1921-ci ilin oktyabrında 
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bağlanmış Qars müqaviləsinin müvafiq bəndlərində göstərildiyi 

kimi Naxçıvan muxtar diyar kimi 

Azərbaycanın tərkibində qalmış, Türkiyə və Rusiya kimi 

Ermənistan da bu tarixi sənədə imza atmışdır. 

Çox böyük strateji əhəmiyyəti olan bu tarixi sənəd sonrakı 

dövrlərdə ermənilərin bitməyən torpaq həvəsini həmişə gözündə 

qoymuş, keçən yüz il içərisində dəfələrlə ara qarışdırıb baş 

qaldırdıqları zaman qarşılarına qoyulmuşdur. Ermənilər ən son 

XX əsrin sonlarında Qarabağda başlatdıqları növbəti 

fitnəkarlıqları zamanı da Naxçıvana olan əsassız iddialarını 

yenidən hay-küylə qaldırmış, amma o zaman Naxçıvanda 

fəaliyyət göstərən xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin 

qətiyyəti və qardaş ölkə Türkiyə ilə yaratdığı çox sıx əlaqələr 

nəticəsində bu dəfə də susmağa məcbur olunmuşdular. 

Bu il Naxçıvanın Azərbaycan Respublikası tərkibində 

muxtariyyət statusuna beynəlxalq səviyyədə qarantiya verən Qars 

müqaviləsinin 100 illiyi tamam olur. Bununla bağlı, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun 

―Qars müqaviləsinin 100 illiyinin keçirilməsi haqqında‖ 2021-ci il 

8 fevral tarixli Sərəncamı və həmin sərəncama əsasən Tədbirlər 

Planının təsdiq olunması bu taleyüklü müqavilənin böyük 

əhəmiyyətini ortaya qoymuşdur. Doğurdan da ötən yüz ilin 

təcrübəsi göstərdi ki, hələ o dövrlər XXI əsrin Türk Dünyası əsri 

olacağını öncədən görə bilən, bunun üçün hər cür fədakarlığı və 

riskləri gözə alan vətənpərvər insanların əməyi heç də boşa 

getməmişdir. 

Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində toxunulmazlığını 

birdəfəlik olaraq təsbit etmiş Qars müqaviləsinin imzalanmasına 

nail olmuş o zamankı Türkiyə və Azərbaycan rəhbərləri bir gün 

bu qardaş ölkələrin regionun mütləq güc sahibi olacağını, 

Zəngəzuru itirsələr də Böyük Türk dünyasına pərçimlənmiş paslı 

erməni xəncərinin ayaq altına atılacağını yaxşı bilirdilər. Axı, 

tarix çox zaman baş verən mürəkkəb proseslərin diqtəsi altında 

yazılsa da, dünyanı irəli aparan cəmiyyətin iqtisadi-mədəni inkişaf 

meyilləri bir çox hallarda bu proseləri sanki tərsinə də çevirə bilir. 

Bu dəfə də belə oldu. Ermənilər xaricdəki havadarlarının 
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himayəsi altında fitnə və terrorla əylənib, bu torpaqları 

kirlətməklə məşğul olduğu dövrdə Türk dünyası elmin, təhsilin və 

ən başlıcası çalışqanlığın verdiyi əzmlə ən yüksək inkişaf 

səviyyəsinə çatıb bütün dünyada öz sözünü dedi. Təkcə Qars 

müqaviləsinin bağlandığı dövrdən deyil, eləcə də ermənilərin 

Cənubi Qafqaza köçürülməsindən keçən bütün müddət ərzində 

baş vermiş bütün erməni həyasızlığına birdəfəlik son qoymuş 

Müzəffər Azərbaycan Ordusunun apardığı şanlı Vətən müharibəsi 

bu məsələyə son nidanı qoydu. Biabırçı məğlubiyyətə uğrayaraq 

sanki, özündən böyük ov udmuş ilanlar kimi qıvrılan erməni 

cəmiyyəti indi yüz il içərisində törətdiyi saysız-hesabsız 

cinayətlərə görə cavab verməklə bərabər bir zamanlar bütün bu 

bölgənin inkişafında mühüm rolu olmuş Zəngəzur qapısını da 

yenidən açmağa məcbur edilmişdir. 

Zaman sürətlə dəyişir və xülyapərəst ermənilər hələ də 

1920-ci ilin səviyyəsində qalsalar da artıq onların da Qars 

müqaviləsi dövründəki tarixi proseslərdən düzgün nəticə 

çıxarması, yol kəsənin, qapı bağlayanın ən böyük ziyanı elə özünə 

vurduğunu dərk etməsinin vaxtı çatıb. Yüz il əvvəl Türk 

Dünyasının böyük öndərləri Türkiyə ilə həmsərhəd Naxçıvan 

qapısının açıq qalması üçün nə qədər qətiyyətli olmuşdularsa, bu 

gün də onların layiqli davamçıları qədim Azərbaycan torpağı 

Zəngəzur qapısını açmaqda bir o qədər əzmlidirlər. Dünya 

türklərini bir-birinə daha yaxından bağlayacaq bu yol bütün bölgə 

ölkələri üçün mühüm iqtisadi faydalar gətirməklə bərabər XXI 

əsrin ən böyük humanitar-mədəni layihəsi də olacaqdır. Bu 

layihənin titul vərəqində isə Naxçıvanın adı böyük hərflərlə 

yazılacaq. 

MİA.AZ,  2 aprel 2021-ci il  

https://www.mia.az/mobil/1011396  

 

http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/31421-

zhars-muzhavilaesindaen-shusha-baeyannamaesinae-zhedaen-

yolda-boeyuk-turk-zhap-s-nakhdzhivan.html  

 

https://xalqqazeti.com/az/news/73957 

https://www.mia.az/mobil/1011396
http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/31421-zhars-muzhavilaesindaen-shusha-baeyannamaesinae-zhedaen-yolda-boeyuk-turk-zhap-s-nakhdzhivan.html
http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/31421-zhars-muzhavilaesindaen-shusha-baeyannamaesinae-zhedaen-yolda-boeyuk-turk-zhap-s-nakhdzhivan.html
http://serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/31421-zhars-muzhavilaesindaen-shusha-baeyannamaesinae-zhedaen-yolda-boeyuk-turk-zhap-s-nakhdzhivan.html
https://xalqqazeti.com/az/news/73957
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Yumurta “Komandosu” 
  Keçən il başına gələnlərdən üzü bəri bu ―ay‖sız Nikolayın 

işləri heç yaxşı getmir. Bir tərəfdən zəhrimar virus, o biri tərəfdən 

də ölkədə baş alıb gedən özbaşınalıq, əhalinin hökumətə qarşı 

itaətsizliyi, generalların sayıqlamaları erməni cəmiyyətini 

yamanca qarışdırıb  
Kasıbçılıq da ki o biri tərəfdən. İş o yerə çatıb ki, dini 

bayram ərəfəsi Ermənistanda yumurtanın bir dənəsi nə az-nə çox, 

bizim pulla 80 qəpiyə qalxıb. İnşallah bir-iki aya çörək də tapa 

bilməyəcəklər. Qarabağın taxılından gözlərini çoxdan çəkiblər. 

Adətlərinə görə çarə tükənəndə həmişə okeanın o tayına üz tutanların 

da ümidi tükənib. 

Çünki, Kardaşyan 

boşandığına görə bu 

saat onun da başı öz 

işlərinə qarışıqdır. Öz 

hayına qalıb. Tərs 

kimi Avropa da 

təzəlikcə bu hayları 

yaman qaralayıb. Sən 

demə, fransızlar ermənilərə konyak və şampan şərabını başqa adla 

satmağı tələb ediblər. Bu şəhərlər Fransadadır axı. Brend də onlara 

məxsusdur. Görünür, illər boyu fransızlarla səmim dostluqları 

erməniləri o qədər məst edib ki, zamanında Parisi ―böyük 

Ermənistan‖ xəritəsinə salmayıblar. Yəni, bir balaca nəzərdən 

qaçırıblar. 

Qərəz, dolmanı ―tolma‖ kimi yeməyi xoşlayan bu ölkədə 

bütün kasıb camaat belə-belə xəbərlərlə yatıb qalxırkən, bu 

günlərdə hələ burnu tam ovulmamış bir qrup erməni ―komando‖ 

ləqəbli bir generalını o biri dünyaya yola salmaqla məşğuldur. 

Deyilənə görə bu keçmiş hərbçi Şuşanın əldən getməsinə ürəyi 

dözməyib, bütün erməniləri gözüyaşlı qoyub gedib. Cəhənnəmə 

getsin! Hər halda, əli qanlı bu Xocalı cəlladının biri gün mütləq 

sonu gələcəkdi. Bir zaman Şuşanı işğal edənlərin komandiri 

olmuş bu dırnaqarası qəhrəman görünür, erməninin ta özüdür ki, 

geyidiyi həyasızlıq donu onun da başını tamamən xarab edib. 

Keçmiş Sovet ordusunda ―dağ tülküsü‖ ləqəbi ilə tanınmış bu 
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erməni elə tülkü xislətini də axıradək davam etdirib, bir neçə il 

əvvəl hətta Türkiyəyə də qarşı hücum planı hazırlayırmış. Burda 

deyirlər ki, keçinin əcəli gələndə…! 

Nə isə! Amma yaxşı ki, o öz əcəliynən İrəvanda ölüb, 

yoxsa 82 yaşlı bu qoca da sahibsiz Mişa kimi ortalıqda qalacaqdı. 

İndi gorbagor olub, Şuşada, Xocalıda qətlə yetirdiyi günahsız, 

dinc insanların ruhları qarşısnda özü cavab verəcək. Amma o cani 

əsl cəzasını elə bu dünyada aldı. Yəqin ki, ermənilərin sağ qalmış 

bu sonuncu ―komando‖su internetdən Müzəffər Azərbaycan 

Ordusunun apardığı döyüşləri doya-doya izləyib. Və onda görüb 

ki, əsl komando kimdir: gecəynən tülkü kimi pusquya girib, 

Xocalıda qoca, qadın və uşaqları qətlə yetirənlər, yoxsa kəndirlə 

Şuşa qayalarına dırmanıb, bıçaq və tapançalarla üz-üzə döyüş 

aparanlar?! 

Hələ mən səsi gələndə hinduşqa balası kimi yerə sıvanan 

erməni əsgərlərini bir-bir dənləmiş ―Qarabağ‖ Ordenli 

Bayraktarlarımızı demirən. Erməni generalı yüz faiz bütün 

bunlarıl görüb və ürəyi dözməyib. Çünki bilib ki, bundan sonra 

ermənilərdən olsa-olsa ancaq yumurta ―komando‖su çıxar. Onu 

da tapa bilsələr. Elə vaxtında ölüb. 

MİA.AZ,  5 aprel  2021-ci il  
https://www.mia.az/mobil/1011532  

 

Naxçıvan bilik və intellektual iqtisadiyyat yolunda 
    Bilik və intellektual güc hər bir cəmiyyətin inkişafının 

aparıcı faktorlarındandır. Biliyə sahib olmaq isə insanın şüurlu 

fəaliyyətinin əsasında durub, rahat yaşayış üçün lazım olan maddi 

nemətlərin istehsalının ən vacib şərtidir. Bu mənada, müasir 

informasiya erasında davamlı iqtisadi artıma nail ola bilmək 

üçün hər hansı bir fəaliyyət sahəsində innovativ addımların 

qazandırdığı inkişaf tempi özündən sonrakı mərhələdə cəmiyyətin 

digər sahələrində də irəliləyiş yaradır.  

Müasir cəmiyyət yeni ideyalara əsaslanan innovativ 

dəyişikliklərə çox həssasdır. Əgər innovasiya bir tərəfdən insan 

həyatına gətirdiyi rifah, səmərədirsə, digər bir tərəfdən o, qlobal 

rəqabətdə davamlılıq, böyümə və strateji hədəflərə nail ol-maqdan 

https://www.mia.az/mobil/1011532
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ibarətdir. Stra-teji hədəfi olmayanın sonunun özündə deyil, 

başqalarının əlində olması bu gün iqtisadi təhlükəsizlik məsə-

lələrində dünyanın 

çox gerisində qalmış 

ölkələrin timsalında 

aydın görünür. Ona 

görə də iqtisadi 

müstəqillik 

aspektindən baxdıqda 

innovativ ideyalara 

rəğbət bəsləyən bir 

cəmiyyətin istənilən 

təbii-texnogen 

çətinliklərin 

öhdəsindən asanlıqla gəldiyini, xaricdən gələn hər hansı 

təhlükələri qısa müddətdə neytrallaşdırdığını görməkdəyik.   
Müasir Azərbaycan Respublikası əhalisinin yüksək mədəni-

intellektual səviyyəsi, zəngin tarixi keçmişi və gələcəyə baxışları ilə 

hər cür mütərəqqi yeniliyi alqışlayan, keçmişdə yaşadığı 

təcrübələrdən yaxşı dərs çıxararaq, güclü liderinin arxasınca birləşib 

möhkəm iqtisadiyyata və monolit sosiuma malik bir cəmiyyət 

quruculuğuna malikdir. Müstəqillik illərində dövlətimizin ən böyük 

problemi olmuş torpaqlarımızın işğalına son verilməsi xalqımızda 

görünməmiş ruh yüksəkliyi və güclü inam yaratmışdır. Bu güc elm 

və təhsilin də qarşısına elə böyük vəzifələr qoyub ki, artıq heç kim 

ölkəmizin, hətta yaxın keçmişdəki uğurları ilə kifayətlənmədən 

sürətlə region birincisindən dünya liderləri sırasına qatılmağa şübhə 

etmir. Bu gün kosmik klub üzvü olan Azərbaycanın G20 zirvə 

toplantısına dəvət alması, ölkəmizin irimiqyaslı enerji layihələrinin, 

tranzit koridorların mərkəzinə çevrilməsi cəmiyyətin bütün 

sahələrində hər cür yeniliyi bir sosial sifariş halına gətirib. Bu 

mənada, ölkəmizdə təhsil, səhiyyə, sənaye, kənd təsərrüfatı kimi 

aparıcı sahələrdə yaradılmış müasir infrastruktur və maddi-texniki 

baza sayəsində əldə olunan iqtisadi uğurlarla yanaşı, modern 

silahlarla təmin olunmuş müzəffər Ordumuzun 30 illik işğal 

problemini 44 gündə sona çatdırması da sürətlə yenilənən 

Azərbaycanın şanlı zəfəridir. 
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Zaman isə yerində saymır. Başqa sözlə, müasir dövrdə 

bircə günlük arxayınçılıqdan yaranan gecikmənin fəsadlarını islah 

etmək sabah ongünlük əziyyətlər bahsına başa gələ bilər. Ona 

görə də gələcəyimizin etibarlı əllərdə olması üçün yenilikçi gənc-

lərin formalaşdırılması, dünya ilə rəqabət apara biləcək insan 

resurslarının yetişdirilməsi dövlətimizin ən prioritet məsələləri 

arasında durur. Müasir informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının həyatımızın hər sahəsinə sürətlə nüfuz etdiyi, 

müasirləşdirilmiş təhsil infrastrukturuna malik olan və elmi 

nailiyyətlərin istehsala tətbiqində mühüm nəticələr qazanmış 

Naxçıvan Muxtar Respublikası da ötən dövrdə innovativ 

iqtisadiyyata keçid sahəsində öz müsbət təcrübəsini ortaya qoyub.  
Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovativ iqtisadiyyata 

keçid regionun müstəqillik illərində keçdiyi inkişaf yolunun məntiqi 

nəticəsidir. Ən zəruri insan tələbatlarının ödənilməsi üçün lazım olan 

əksər resursların məhdudluğu, bununla yanaşı, əhali istehlakının 

daim artım meyli regionda innovativ ideyalara əsaslanan cəsarətli 

layihələrin həyata keçirilməsinin arxa zəminini formalaşdırmışdır. 

Ötən dövrdə dövlətimizin də dəstəyinə arxalanmaqla Naxçıvanda 

ərzaq məhsulları və tikinti materialları istehsalı, enerji təminatı, 

maşınqayırma, təhsil, turizm, sağlamlıq və sürətli rabitə kimi 

sahələrdə həyata keçirilən modern layihələrin bəhrəsi nəticəsində 

muxtar respublikanın ixracat potensialı artaraq qeyri-neft sektoru 

üzrə ölkəmizin xarici ticarət balansına müsbət saldo 

qazandırmaqdadır. Bu gün artıq naxçıvanlı alim və tədqiqatçı, 

müəllim və həkim, sahibkar və menecerlər dünyadakı innovativ 

dəyişikliklərin məşğul olduğu sahədəki tətbiqindən əlavə, özünün də 

müəllifi olduğu yeni ideyaların uğuruna ciddi bir şəkildə 

inanmaqdadır. Bu gün Naxçıvanın ali məktəblərində təhsil alan 

startapçı tələbələrin sabah impakt faktorlu beynəlxalq jurnallarda 

ciddi elmi məqalələr müəllifi ola bilməsi artıq mümkünsüz bir 

təsəvvür deyil, günün reallığıdır. Yaxud 15-20 il əvvəl regionun 

aparıcı ali təhsil ocağı olan Naxçıvan Dövlət Universitetindəki gənc 

tədqiqatçılar yaxın xaricdə dərc olunmuş bir elmi məqaləsi ilə 

sevinirdilərsə, bu gün onlar ABŞ və Avropa ölkələrinin nüfuzlu elmi 

nəşriyyatlarında redaksiya üzvü kimi ciddi elmi dairələr tərəfindən 
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tanınırlar. Bütün bunlar isə elmin, yeniliyin cəmiyyətimizin həyatına 

nə dəqər diffuziya etdiyinin bir göstəricisidir.   

İnkişaf edən hər bir cəmiyyətin elm, innovasiya və yenilik 

qapısı universitetlərdir. Məhz universitetlərdə yaradılmış elmi 

nəticələr təhsil prosesində gələcəyin mütəxəssisləri olan gənclərə 

öyrədilərək zaman içərisində bütün cəmiyyətin sərvətinə çevrilir. 

Elmi mühit, sağlam rəqabət və yüksək prinsipiallıq ali 

məktəblərin əsas fəaliyyət vektoru kimi tarix boyunca cəmiyyətin 

inkişafının sonrakı mərhələlərdə təkcə elm və təhsil deyil digər 

sahələrdə də qarşıya qoyulan vəzifələri müəyyənləşdirməkdə əsas 

kriteriyalar olub. Bu mənada, Naxçıvan Dövlət Universiteti 

muxtar respublikamızın inkişafının yeni – innovativ iqtisadiyyat 

mərhələsində həyata keçirdiyi layihələrlə gələcəyin universiteti 

olmaq yolunda qətiyyətli addımlar atmaqdadır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin ―Naxçıvan Dövlət 

Universitetində Texnologiyalar Parkının yaradılması haqqında‖ 

2020-ci il 14 dekabr tarixli Sərəncamı bu baxımdan ali təhsil 

müəssisəsinin imkanlarını daha da genişləndirməklə yanaşı, 

beynəlxalq rəqabətqabiliyyətliliyin təmin olunması, innovativ 

layihələrin dəstəklənməsi və keyfiyyətli kadr hazırlığına son 

dərəcə böyük təsir imkanları yaradacaqdır. 
Texnologiyalar Parkı, yaxud qısa olaraq texnopark 

universitet üçün nə qazandırır? Texnologiya və sənaye cəhətdən 

yüksək inkişaf etmiş Qərb ölkələrinin təcrübəsinə əsasən onu qeyd 

edə bilərik ki, texnopark kimi ciddi və elmi əhəmiyyəti yüksək olan 

quruluşlar təkcə aid olduğu universitetin deyil, həm də ölkənin 

iqtisadi həyatında xüsusi çəkisi olan və formalaşdırdığı imiclə hər 

yerdə özünə rəğbət qazanan müəssisələrdir. Bu müəssisələrdə ərsəyə 

gətirilən innovativ ideyalar tətbiq olunduğu sahənin yüksək dərəcədə 

inkişafı ilə yanaşı, həm də öz davamçılarının məktəbini 

formalaşdırmaqla təhsildə yeni bir rəqabət yaradır. Ölkəmizdə ilk 

dəfə olaraq məhz Naxçıvan Dövlət Universitetində yaradılacaq 

texnopark da mövcud müsbət ənənələrdən faydalanmaqla gələcəkdə 

təkcə bu ali təhsil ocağının deyil, muxtar respublikanın bütün təhsil 

müəssisələrində yeni keyfiyyət standartlarının mənimsənilməsinə, 

nəzəri biliklərin praktikada daha asan tətbiqinə və son nəticədə, 
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ölkəmizin iqtisadi cəhətdən daha qüdrətli olmasına mühüm töhfə 

verəcək.   

“Şərq qapısı”,   9 aprel 2021-ci il  
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/30367-nakhdzh-

van-bilik-vae-intellektual-izhtisadiyyat-yolunda.html  

Dörd fəslin ən gözəli – Naxçıvan 
Qarşınızda bir kitab var. İlk səhifədən sizi özünə 

bağlayacaq bu kitab dünyanın ən qədim, ən gözəl və ən cazibədar 

bir diyarından – Naxçıvandan danışır. Fotoların dili ilə 

həmsöhbət olduqca kitabda bir-birindən maraqlı hekayələrlə 

tanış olacaqsınız. Zəngəzurdan Xan Araza, Sədərəkdən Ordubada 

qədər səyahətə çıxdığınız zaman sirli-sözlü dağların bitib-

tükənməyən gözəllikləri, bu torpaqlarda əbədi məskən salmış 

qalaların əzəməti, xalı naxışlı çəmənlərin qovuşan rəngləri və 

çılpaq qayaların sərt sıldırımları bu hekayələrin romantik 

qəhrəmanları kimi Naxçıvanın dörd fəslinə bələdçilik edəcək.  

Bir səyyah nəzərində 

Naxçıvanın çox qeyri-adi 

görüntülərini tuta bilmək üçün 

bir cüt göz yetməz. Ağ topa 

buludlar arasında Günəşlə 

qucaqlaşan masmavi səmanın 

hərarətini, Batabatın yamyaşıl 

sonsuzluğunda nazlanan çəmən 

mehinin sərinliyini, Əlincənin 

yorğun yoxuşlarında qanad 

çalan qartalların cəsarətini, 

Gəmiqayadan Ağrıyadək uzanan 

möhtəşəm panoramın genişliyini 

duya bilmək üçün həssas qəlbli 

şair, incə ruhlu rəssam və 

duyğusal bir fotoqraf olmaq 

gərəkir. Naxçıvan təbiətinin 

zəngin harmoniyasını, rənglərin 

kontrastları ilə dolu bütövlüyünü 

və insan əli möcüzələrini özündə əks etdirən belə dəyərli işlərdən 

http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/30367-nakhdzh-van-bilik-vae-intellektual-izhtisadiyyat-yolunda.html
http://serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/30367-nakhdzh-van-bilik-vae-intellektual-izhtisadiyyat-yolunda.html
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biri də peşəkar fotoqraf Hüseyin Bağırovun böyük zəhmət 

hesabına ərsəyə gətirdiyi ―Naxçıvan – dörd fəsil‖ adlı mətnli 

fotoalbomudur.  

Son illərdə Naxçıvanın artan turizm potensialına çox 

mühüm töhfə olacaq bu kitabın dünya turistlərinin qədim diyara 

olan marağının daha da genişləndirilməsində xüsusi əhəmiyyəti 

vardır. Belə ki, kütləvi tirajla, yüksək poliqrafik keyfiyyətdə çap 

olunmuş kitabda Azərbaycan və ingilis dillərində təqdim olunan 

unikal fotoşəkillərin qısa məzmunu da verilmişdir ki, bu da 

Naxçıvanın təbii və tarixi-mədəni zənginlikləri haqqında real 

təsəvvürlər yaradır. Akademik İsa Həbibbəylinin ön söz müəllifi 

olduğu kitab, bu mənada, Naxçıvanda yaşanan dörd fəslin 

özünəməxsus bənzərliklərini fotoların dili ilə açmaqda ən yaxın 

bələdçidir. Kitab Emin İsmayılovun dizayner məharəti və Laura 

Quliyevanın işləmiş olduğu mətnlərin dolğunluğu ilə daha dərin 

məna qazanaraq onunla tanış olanlarda zəngin təəssürat 

formalaşdırır.   

İstər yerli, istərsə də əcnəbi turistlər Naxçıvanı çox 

sevirlər. Bir turizmçi kimi onu mütləq qeyd etməliyəm ki, 

Naxçıvanla tanışlığın hələ hava gəmisinin pəncərələrindən açılan 

möhtəşəm mənzərədən başlandığını dəfələrlə turistlərdən 

eşitməyin özü son dərəcə qürurvericidir. Səmadan baxdıqda 

gümüş kəmər kimi qıvrılan Araza doğru ətəklənən Naxçıvan 

dağları, sanki əl-ələ tutmuş balaca uşaqlar tək qonaqlarını 

qarşılamağa çıxır. Bu məziyyət müəllifin kamerasının məhsulu 

kimi kitabda özünə xüsusi yer tutub. Naxçıvan müqəddəslər 

torpağıdır. Odur ki, hələ uzaqlarda müqəddəs Əshabi-Kəhf, Nuh 

Peyğəmbərin ayaq izləri haqqında eşitmiş olanlar ―Naxçıvan – 

dörd fəsil‖ kitabının səhifələri arasında, sanki yeni dünyanın 

yeddi möcüzəsinə bir daha şahidlik edəcək, zamanın 

dərinliklərinə virtual səyahət edə biləcəklər. Naxçıvan təbiətinin 

toxunulmazlığı bu gün tamamən ilkin görüntüsünü itirmiş o biri 

dünyanın sakinləri olan əcnəbi turistlərin ən çox heyranlıqla 

izlədiyi mənzərələrdəndir. Kitab təbiətlə mədəniyyətin uğurlu 

harmoniyasını, qorunan ekosistem və unikal biomüxtəlifliyin 

canlı nümunələrini əks etdirən çox sayda belə mənzərələrlə 
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zəngindir. Qeyri-adi landşaftla yanaşı, Naxçıvandakı sərt iqlimin 

rəng çalarlarını, fəsillərin xronologiyasının yaratdığı təbii 

simfoniyanı uğurlu fotoinikas etdirməklə müəllif kitabda əsl 

festival havası yaratmağa nail olub. Bu baxımdan kreativ əməyin 

məhsulu kimi müəllifin fantaziyası da oxucunun gözündən 

qaçmır.  

―Naxçıvan – dörd fəsil‖ kitabı olduqca informativ olub, 

əks etdirdiyi fotoların, mətnlərin məzmununa görə hər biri bir esse 

mövzusu dəyərindədir. Kitab Naxçıvanın təbiəti, tarix və 

mədəniyyəti, onun yerləşdiyi coğrafi mövqeyi və şübhəsiz, turizm 

potensialının tədqiqi ilə məşğul olanlar üçün dəyərli mənbədir. 

Muxtar respublikamızda turizmin inkişafı üçün qarşıya qoyulmuş 

vəzifələrin icrasına qiymətli töhfə olmaqla kitabda toplanmış 

fotoşəkillər turistlərin Naxçıvana səyahətlərinin əsas 

motivasiyaedici amillərindən olmaq gücündədir. Və nəhayət, bu 

kitabın həm də bir vətənpərvərlik örnəyi kimi hər bir Azərbaycan 

vətəndaşında yurdumuzun gözəlliklərini sosial şəbəkələrdə 

paylaşmaq yolu ilə təbliğ etmək mənəvi borcu aşılamaqda da 

nümunəvi çəkisi vardır.   

“Şərq qapısı”,   17  aprel  2021-ci il   
https://nuhcixan.az/news/cemiyyet/45091-dord-feslin-en-gozeli-naxcivan  

 

Qoyunların “Mets Egerni” 
  Bu günlərdə Zəngəzura qonaq gəlmiş erməni baş nazirinin 

aborigen olmayan sakinlər tərəfindən ədəbsiz bir şəkildə necə 

qarşılanmasını görükdə insanın ağlında bu etnosun yüz ildən bəri 

öz başına nədən belə faciələr gətirdiyi kimi suallar yaradır. Ancaq 

tarixi həqiqətlərlə muasir reallıqların kiçik bir biososioloji 

araşdırması onu gös-

tərir ki, öz dejavu 

hisslərinin imitasiyası 

ilə hər dəfə haray-

həşir salan ermənilərin 

―Mets Egerni‖, yəni 

böyük faciəsinin sə-

bəblərindən biri…, 

https://nuhcixan.az/news/cemiyyet/45091-dord-feslin-en-gozeli-naxcivan
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bəli, çox mühüm səbəblərindən biri onların həm də qoyun 

xarakterli olmalarındandır.  

Bir çox canlıdan daha yaxşı sosiallaşa bilən ermənilər hər 

dəfə yaddaqalan faktlara imza atıblar. Hələ yüz il öncəsində, yəni 

indiki texnologiya və sosial şəbəkələrin olmadığı bir dövrdə 

qədim Mesapotamiyadan Qərbi Azərbaycanadək səpələnmiş 

ermənilər sanki instinktiv hislərinin əmri ilə birdən-birə ayaqlanıb 

çörəyini yediyi hökumətlərə qarşı üsyanlar qaldırdılar. Elə qış 

boyu bəslənib bir əlçim ot üçün sahibinə tam itaət edən qoyunlar 

da yazın nəfəsi burunlarına dəyən kimi cızığından çıxıb 

başlayırlar kəllə atmağa. Həm də nədənsə belə bir qəribə davranış 

çox qısa olub, yenidən itaətlə əvəz olunur. Bu da tam olaraq hər 

ilin aprelində yaxalarını cırıb özlərini həlak edən erməni 

etnosunun ay sonundan sonra yenidən adam şəklində yaşamağa 

çalışmasına bənzəyir. Ancaq qoyunlardan fərqli olaraq ermənilər 

bununla sanki öz tarixlərini də yazmağa çalışırlar. Belə ki, yazda 

çölə çıxan şüursuz qoyunlar hələ doyunca ot tapa bilmədiyini 

görüb ilk gündən səhvini anlasa da ermənilər onlara çörək pulu 

göndərən ağalarına qarşı bir də utanmaz-utanmaz ―Mets Egern‖ 

davasına başlayırlar. Amma hər dəfə xəyalları Atlantik okeanının 

suyuna düşən ermənilər bilmirlər ki, onları dinləməyə kimsənin 

daha nə vaxtı, nə də həvəsi vardır. Çünki dünya bilir ki, bu 

özünəqəsdin səbəbkarı elə onların erməni xisləti və qoyun kimi 

davranışlarıdır.  

Qoyun olmaq ermənilər üçün həqiqətən böyük faciədir. 

Misal üçün, yaylaqdakı çobanlar yaxşı bilir ki, sürünün 

öndəgedəni, yəni ən ağıllı qoyunu bəzən tamahı üstün gəlib 

uçurumun təpəsindən aşağıya doğru əldəyməmiş çiçəkli otları 

yeməyə atlananda başına nə gəlir… Digər qoyunların da bir-

birinin ardınca onun ardınca özünü ataraq öldürməsi ilə 

nəticələnən böyük faciə! Elə ermənilərin Xarı bülbül otlamaq 

həvəsi də bu şəkildə Qarabağ dağlarında, Şuşa sıldırımlarında 

gözlərində qaldı. İndinin özündə, 44 günlük şanlı Vətən 

müharibəsindən keçən 5 ay sonra qarların əriməsi ilə leşləri üzə 

çıxan işğalçı erməni əsgərləri də Cıdır düzündə yallı gedən baş 

qoyunun ölmcül səhvi ucbatından beləcə qırılmışdılar. Yaxud bu 
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müharibədə ―TƏK HƏDƏF, TƏK MƏRMİ‖ prinsipi ilə döyüşən 

Müzəffər Azərbaycan Ordusunun dəqiq zərbələrinə hər an, hər 

yerdə tuş gələ biləcəyini bilən erməni əsgərlərinin sanki qoyun 

kimi bir yerə toplanıb kütləvi hədəfə çevrilməsi də ən sadə hərbi 

taktika baxımından tipik qoyun davranışıdır. Düzdür, çobanı 

maddi zərərə salan əsl qoyunların belə məhv olması bir həftədən 

sonra unudulsa da, erməni sürüsünün belə qırğını onlar üçün 

gerçəkdən böyük faciə kimi hələ uzun müddət yaddaslarından 

çıxmayacaq. Elə, Zəngəzurda əllərində dəyənək baş nazirin 

avtomobilinin qarşısını kəsib, onu yumurta topuna tutanların da 

beynində bu instinkt vardı: bilinməyən bir dillə mələşə-mələşə 

başlarına gələnin hesabını soruşmaq!  

Bilmirəm, erməni dilində ―qoyun‖ necə ifadə olunur, 

amma qoyun elə qoyundur. Yəni dünyanın hər yerində bu 

məzlum, məsum gözlü canlılar artırılaraq sahibkarına yaxşı gəlir 

gətirir. Bundan əlavə, bu faydalı heyvanlar heç zaman kəsilib 

yeyilmiş sürüdaşları üçün yas saxlamaz, qisas almaq üçün 

kölgəlikdə baş-başa verib plan çızmazlar. Bəlkə elə buna görə də 

bu yaz bir daha bərəkətli Qarabağ yaylaqlarında otlamayacaq 

erməni qoyunlarının böyük faciəsi artıq bitsə də ancaq onların öz 

içində görünür hələ neçə ―Mets Egern‖lər olacaq.    

MİA.AZ, 23  aprel 2021-ci il  
https://www.mia.az/w1012837/qoyunlarin-ldquomets-egernirdquo-2021-

04-23-125423  

Naxçıvan - Zəngəzur - ġuĢa turizm marĢrutu (I hissə) 
   Ölkəmizdə turizmin inkişaf üçün potensial cazibə gücünə 

malik olan istiqamətlərdən biri Naxçıvan-Zəngəzur-Şuşa turizm 

marşrutudur.  

Həm beynəlxalq, 

həm də Azərbaycan 

daxili turizm səfərləri 

üzrə səyahət 

güzərgahlarında mühüm 

keçid məntəqəsi olan 

Zəngəzurdan bu 

məqsədlə istifadə uzun 

https://www.mia.az/w1012837/qoyunlarin-ldquomets-egernirdquo-2021-04-23-125423
https://www.mia.az/w1012837/qoyunlarin-ldquomets-egernirdquo-2021-04-23-125423
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müddət istifadəsiz qalmış bu marşrutun imkanlarının 

reallaşdırılması ilə yanaşı, həm də 2020-ci ildə 44 günlük Vətən 

müha-ribəsi nəticəsində ölkə-mizin qazandıgı parlaq qələbədən 

sonra bölgə-dən uzunmuddətli sabit-liyin yaradılması yolun-da da 

maraqlı ideyadır. Turizmin bütün dünyadakı post-konfliktlər 

dövründə ən yaxşı sabitləşdirici, sosial-iqtisadi, humanitar inkişaf 

vasitəsi olması bu baxımdan, Naxçıvan-Zəngəzur-Şuşa turizm 

marşrutunun, ümumiyyətlə, Zəngəzur dəhlizinin gələcək 

perspektivlərini bir daha ortaya qoyur.  

İşğalçı Ermənistan tərəfindən otuz ilə yaxın müddətdə 

işğal altında saxlanılmış Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin 

yenidən inkişaf etdirilməsi, bu torpaqlardan köçkün düşmüş dinc 

əhalinin öz doğma yerlərinə qaytarılması, ümumlikdə Cənubi 

Qafqazda dayanıqlı sülhün bərqərar olunması baxımından 

Zəngəzurun tanışlıq, rekreasya və tranzit imkanlarının turizm 

dövriyyəsinə cəlb olunması bu bölgədə həlli vacib olan ən 

əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Bu mənada, 10 noyabr 2020-ci 

il tarixdə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın birgə imzaladığı 

üçtərəfli razılaşmanın şərtlərinə əsasən bölgədə 

kommunikasiyaların yenidən açılması bu turizm marşrutunu da 

xəyallardan gerçəyə çevirəcəkdir. Tank üstündə olmasa da bu 

dəhliz vasitəsilə 101 il əvvəl olduğu kimi azərbaycanlılar buradan 

keçərək İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı Naxçvandan 

Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı Şuşayadək bütün Zəngəzura, 

ordan da Qərbi Azərbaycana çıxış yolu əldə edəcəklər.  

Zəngəzur özünün yerləşmə mövqeyi, qeyri-adi təbiəti və 

tarixi-mədəni zənginlikləri ilə hər kəs üçün cazibədardır. Cənubi 

Qafqaza ilk dəfə səyahət edən çox sayda əcnəbi üç parçaya 

bölünmüş böyük Azərbaycan arasındakı bu dilimin xəritədə nədən 

başqa rəngdə olmasını çox çətin başa düşür. Eləcə də Naxçıvana 

ilk dəfə səyahət edən turistlər də nəyə görə bu ərazinin 

Azərbaycanın əsas hissəsindən nədən aralı düşdüyünü anlamaqda 

çətinlik çəkirlər. Doğurdan da son min il ərzində baş vermiş tarixi 

prosesləri bir tərəfə qoyub, hətta mövcud xəritəyə belə diqqətlə 

baxdıqda Dərbənddən Zəncana, Xəzərdən Kərkükə qədər üç 

tərəfdən Türk-Oğuz yaşayış məskənləri ilə əhatə olunmuş bir 
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ərazinin nəyə görə ermənilərə aid olduğu hər kəsdə haqlı suallar 

yaradır. Hər halda tarixi ədalət olsaydı bu belə olmamalıydı!  

Tarixi Azərbaycan torpağı Zəngəzurun turizm marağı 

baxımından öyrənilməsi nostaljiyə qayıdış və gələcək iqtisadi-

humanitar inkişaf perspektivləri baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

Keçmişə qayıdış ona görə vacibdir ki, yeni dövrdə Zəngəzura 

səyahət edə biləcək hər bir şəxs, xüsusən, gələcək nəsillər bu 

torpağın əsl sahibləri haqqında təsəvvürlər əldə edə biləcək, indiki 

Ermənistanın bir dövlət kimi formalaşdırılması zamanı baş vermiş 

bütün hadisələrin gerçək üzü ilə tanış olacaqlar. İndiki dövrdə 

emənilər hər nə qədər buradakı yerləri erməniləşirilmiş adları ilə 

dünyaya tanıtmağa çalışsalar da Zəngəzurun təbii gözllikləri, 

eləcə də emənilərin buraya göçürülməsindən min il əvvəllər 

mövcud olmuş tarixi abidələrin yerlərinə, türkmənşəli yaşayış 

məntəqələrinə qayıda bilmək, bu baxımdan, hər bir 

azərbaycanlının arzusudur. Qərbi Azərbaycanda indiki erməni 

əhalsinin dörddə üçünün təxminən 200 il əvvəl, yəni 1828-ci il 

Türkmənçay müqaviləsindən sonra buraya köçürülməsi ilə 

yarandığını və onların heç zaman burada aborigen insanlar 

olmadığını biliriksə, o zaman Zəngəzurun və digər mahalların da 

türkmənşəli yaşayış məntəqələri, qədim mədəniyyət nümunələri 

də bizim diqqətmizi cəlb edir. Belə yaşayış məntəqələri isə çox da 

uzaq olmayan keçmişdə yüzlərlə və daha çox olub. Belə ki, 1932-

ci ildə, yəni Sovet hakimiyyətinin kifayət qədər gücləndiyi bir 

dövrdə Tiflisdə dərc olunmuş ―Sovet Ermənistanın əhalisi‖ adlı 

nəşrdə ermənilərin özləri tərəfindən bu ölkdəki 2310 kənddən 

2000-nin adının türk mənşəli olduğu göstərilir. Bu ölkədəki 36 

rayondan 33-də azərbaycanlıların yaşaması da tarixi sənədlərdə 

çox ciddi şəkildə əks olunmaqdadır. Zəngəzura gəldikdə isə XX 

əsrin əvvəllərində bu mahaldaki 7 rayonda 240 azərbaycanlı kəndi 

olub ki, bu say da ermənilər yaşayan məntəqələrin sayından 3 

dəfə artıq idi.  

Zəngəzurun tarixi çox keşməkeşli olub. Hələ VII əsrdə 

ərəblərin istilasına məruz qalmış Zəngəzur daha sonra xronoloji 

olaraq Şəddadi, Səlcuqlu, Monqol, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, 

Səfəvi, Osmanlı dövlətlərinin tabeliyində olub. Nadir şahın 
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ölümündən sonra Azərbaycanda xanlıqların yaranması ilə 

Zəngəzur mahalı əsasən Qarabağ xanlığının tərkibində olub. XIX 

əsrin əvvəlində Cənubi Qafqaza rusların gəlməsi ilə başlayan qara 

günlər Zəngəzurdan da yan keçməmişdir. Əvvəllər Qarabağ 

əyalətinin tərkibində Həkəri və Bərgüşad çayları hövzəsindən 

tutmuş Zəngəzur dağ silsləsinədək böyük bir mahalı tutan bu 

torpaqlar 1841-ci ildə Zəngəzur və Mehridən ibarət olmaqla iki 

yerə bölünmüşdür. Daha sonrakı dövrlərdə Zəngəzurun taleyi 

daha da mürəkkəb olsa da bu ərazinin Qafqaz Albaniyası 

dövründə olduğu kimi yenə də Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğu 

tarixi sənədlərdə qəti şəkildə öz əksini tapıb. Buna görə də 

xalqımızın Zəngəzura olan marağı hər bir azərbaycanlının min 

illər ərzində formalaşmış su yaddaşından süzülüb gələn Vətən 

sevgisinin məhsulu kimi dəyərləndirilməli və bütün dünya da 

bunu belə qəbul etməlidir.  

Yüzillər əvvəlki kimi indi də Zəngəzurda zəngin tanışlıq 

və təbii-rekreasya ehtiyatları vardır. Təəssüf ki, buradakı təbii və 

tarixi-mədəni turizm ehtiyatları hazırda Ermənistan tərəfində 

istismar olunub, bu ölkə iqtisadiyyatına külli miqdarda gəlir 

qazandırır. Ona görə də bunların Azərbaycana məxsus ehtiyatlar 

kimi tanınması və tanıdılması baxımından, gələcəkdə Naxçıvan-

Zəngəzur-Şuşa turizm marşrutunun mühüm cazibə elementləri 

kimi öyrənilməsinin əhəmiyyəti böyükdür. Ermənilər 30 ilə yaxın 

bir dövrdə işğal etdikləri Qarabağ torpağından qovulduqdan sonra 

onların Azərbaycanın nə qədər sərvətlərini talan etdiyini görən 

dünya bundan sonra Zəngəzurda və eləcə də indiki Ermənistanda 

nə qədər sayda tarixi Azərbaycan kənd və şəhərlərini 

erməniləşdirdiyini, alban kilsələrini qriqoriyanlaşdırıb erməni 

abidəsi kimi istismar olunduğunu, azərbaycanlıların təkcə XX 

əsrdə dörd dəfə deportasiya məruz qoyulduğunu, məskənlərini 

necə yox edildiyini səyahətlər yolu ilə öz gözləri ilə görəcək. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Müzəffər Azərbaycan 

Orlusunun Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin dediyi kimi: 

Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də! 

Naxçıvandan Zəngəzur dəhlizi ilə bu uzun və maraqlı yola 

çıxanlar ilk olaraq Zəngəzurun Mehri rayonu ilə tanışlıq imkanı 
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əldə edirlər. Azərbaycanlılar üçün bu bir növ daxili turizm 

marşrutu olsa da gələcəkdə Zəngəzur dəhlizindən istifadə edəcək 

olan əcnəbilər üçün bu yol çox maraqlı beynəlxalq turizm 

marşrutu kimi yaddaşlarda qalacaq. Adının heç cür sona qədər 

erməniləşdirilə bilinmədiyi Mehri cənubda Araz çayı vasitəsilə 

İranla, qərbdə Ordubad, şərqdə Zəngilan və şimalda Qafan 

rayonları ilə həmsərəhddir.  

Ərazisi təxminən 660 kvadrat kilometr olub, yüksək 

dağlıq lanşafta malikdir. Sovet dövründə rayon ərazisindən, Araz 

çayı boyunca Azərbaycanın mülkiyyətində olmuş dəmir yolu 

keçirdi. 1988-ci ildən ermənilərin başlatdığı münaqişədən sonra 

bu dəmir yolu da istifadəsiz qalmış, yol infrastrukturu dağıdılmış, 

hətta polad relslər belə metal parçası kimi qonşu ölkəyə 

satılmışdır. Mehri rayonu ərazsində sonradan adları eybəcər hala 

salınmış çox sayda azərbaycanli kəndləri vardır. Hazırda beş min 

nəfərdən də az əhalisi olan Mehri şəhəri ilə yanaşı rayondakı irili-

xırdalı cəmi 13 kənddən adları Aynazur, Əlidərə, Əmrah daşı, 

Bənövşəbuşt, Qul, Maralzəmi, Mülkü, Nüvədi kimi qədim 

türklərə aid yurd yerlərini misal göstrmək olar ki, müasir 

Ermənistandakı gərgin demoqrafik vəziyyət ucbatından onların da 

əksəriyyəti tamamilə boşdur.  

Mehri özünün yüksək dağ aşırımı ilə seçilir. Şimaldan 

2500 metrdən yüksək olan dağ aşırımı və cənubdakı Mehri qalası 

diqqətləri cəlb edir. Zəngəzura köçürülmüş erməniər bir qayda 

olaraq alban kilsələrinin özləşdirilməsi ilə məşğul olduğundan 

Mehri qalası qalıqlarının erməniləşdirilməsinə imkan tapmamışlır. 

Əvəzində, Mehriyə gəlmiş turistlərin yol qeydlərindən və 

fotoşəkillərdən buradakı tipik erməni həyat tərzi elementləri 

diqqəti cəlb edir. Belə ki, Qarabağdan fərqli olaraq yaxın 

keçmişdə bu torpaqlarda döyüşlər olmasa da dağıdılmış 

infrastruktur, primitiv sosial-mədəni şərait və Anadolu türklərinin 

ifadəsi ilə desək ―Hacı Murad dönəmi‖ndən qalmış nəqliyyat 

vəsitələri və yaşayış binaları Mehridə çarpıcı olaraq nəzərə çarpır. 

Tarixi-nostalgiya baxımından Zəngəzura səyahət edən turistlər 

üçün Mehridə ən cazibədar yaşayış məntəqələrindən biri şübhəsiz, 

Nüvədi kəndidir. Belə ki, 1920-ci ildə Moskvanın təzyiqi ilə 
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Zəngəzurun Ermənistana verilməsindən sonra Nüvədi kəndi 

əvvəlcə Zəngilanda qalmışdır. Lakin, 1969-cu ildə rəsmi olaraq 

Mehri rayonuna hədiyyə olunmuş Nüvədi kəndi Sovet 

hakimiyyəti dövründə də bu respublikada azərbaycanlılara qarşı 

həyata keçirilmiş mənəvi terror və diskriminasiyaya qarşı inadla 

müqavimət göstərmiş, burada gülcü təsərrüfat qurmuş və öz 

vəsaitləri hesabına sosial-mədəni həyat şəraiti-məktəb, klub, 

kitabxana, həkim ambulatoriyası yaratmış, 30-dan artıq alim 

yetişdirmişlər. 1988-ci ilin sonuna yaxın artıq Ermənistandan 250 

min nəfər soydaşımızın deportasiyası tamamlansa da Nüvədi 

azərbaycanlıların son qala statusunu qoruyub saxlayraq yalnız 

1991-ci ilin avqustundua rus əsgərlərinin də dəstəyinə arxalanan 

ermənilər tərəfindən işğal olundu və kəndin 2 minə yaxın sakini 

qaçqın düşdü. Buna görə də Naxçıvan-Zəngəzur-Şuşa 

marşurutunda hər bir azərbaycanlının Nüvədi dastanı ilə yerində 

tanış olması, bu kənddə qalmış həyat izlərini öz gözləri ilə 

görmək istəyi olacaqdır. Turizm marağı baxımından Zəngəzurun 

hər yerində olduğu kimi Mehrinin Nüvədi kəndində də qədim türk 

tayfalarının izlərinə rast gəlmək olar. Nüvədi yaxınlığındakı 

Qarqadaş dağındakı Göytürk qayaüstü rəsmlərini xatırladan 

peiroqliflər qədimdə burada yaşamış olan Qar-qar tayfalarından 

xəbər verir.  

Qafan Zəngəzurun böyük rayonlarından biri olub, cənubda 

Qubadlı və Zəngilan, şərqdə Sisyan və Qorus, cənub-qərbdə 

Mehri rayonları ilə həmsərhəddir. Ərazisi Mehri rayonundan 

təxminən 2 dəfə çox olub 1345 kvadrat kilometrdir. Əsasən dağlıq 

əraziyə malik olub, ən yüksək zirvələri Qapıcıq və Xusdub 

dağlarıdır. Dəmir yolu xətti vardır. Qafan Bakı və İrəvan 

şəhərlərindən təxminən eyni məsafədədir.  

Qafana tarixi nəzərdən baxdıqda, erməni sovet 

ensiklopediyasında da yazıldığı kimi bütün Zəngəzurda olduğu 

kimi bu qədər böyük ərazinin V əsrdən 1920-ci ilə qədər heç bir 

erməni dövlətinin tərkibində olmadığını görürük. Zəngəzurla ilk 

dəfə tanış olanlar üçün təkcə Qafan rayonunda 200-dən artıq 

kənd, çay, göl, dağ zirvəsi adlarının türk mənşəli olduğunu bilmək 

çox maraqlı faktlardır. Nə qədər erməniləşdirilməyə çalışsalar da 
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müasir Ermənistan xəritəsində hələ də belə adları görmək 

mümkünüür. Kitabi Dədə-Qorqud dastanında da xatırlanan belə 

yurd yerlərmiz Zəngəzur mahalında da rast gəlinməkdədəir. 

Qafanda 1988-ci ilədək 40-a yaxın kənddə sırf azərbaycanlılar 

yaşamışdır. Lakin 1918-ci ildə bu kəndlərdə, xüsusən, 5 mindən 

çox əhalisi olmuş Qatar, 2 mindən çox əhalisi olmuş Oxçu 

kəndlərində baş vermiş qırğınlar nəticəsində azərbaycanlılara 

qarşı kütləvi cinayətlər törədilib.  

Qafana getmək üçün səyyahlar Mehri-Qacaran yolunu 

seçə bilərdər. İran sərhəddindən 50 kilometr məsafədə, Oxçu çayı 

yatağında yerləşən və keçmiş adı Oxçu olmuş bu şəhər özünün 

mis-molibden mədənləri ilə tanınır. Buradan təxminən 30 

kilometr məsafədəki Qafan şəhərinə 40 dəqiqəyə çatmaq olar.  

Qafan Zəngəzurun böyük şəhərlərindən biridir. 

Ermənistanda törədilmiş ən son etnik təmizləmədən sonra 1991-ci 

ildə şəhərin adı da mənəvi terrora məruz qalaraq rəsmi qərarla 

―Kapan‖ adlandırılmışdır. Habuki, ―Qaf‖ dağı haqqında 

Azərbaycandakı mövcud əfsanəyə görə Qapıcığa ən yaxın böyük 

şəhərin adının onunla bağlı olması da ən məntiqli səslənir. 

Oxçuçayın orta axarındakı Qafan Cənub-şərqdən Bərgüşad, 

cənubdan Mehri dağ silsiləsi, qərbdən Xustub zirvəsi ilə əhatə 

olunmuşdur. Qafanın təkrarsız təbiəti və florası çox qədimlərdən 

səyyahları özünə cəlb etmişdir. Qafan Zəngəzurda meşələrlə 

zəngin olan bir rayondur. Burada Oxçuçay hövzəsinin yuxarı 

hissəsində ―Turşsu‖ deyilən məşhur mineral bulaqlar vardır. 

Qazangöl və Yaşılgöl gölləri də Qafanda yerləşir.  

Qafanın zəngin tarixi keçmişi vardır. Hələ eramızdan 

yüzillər əvvəl insan məskənləri kimi adı çəkilən Qafan Qafqaz 

Albaniyasının bir hissəsi kimi burada baş verən hadisələrin 

mərkəzində olub. Yaşanılan tarix, istər qədim Alban dövlətləri, 

istər ondan sonrakı dövrdə burada mövcud olmuş müxtəlif 

dövlətlərin təsiri nəticəsində yaradılmış mədəniyyət nümunələri 

burada heç bir zaman erməni kökənli insanların izlərinə dair 

ipucları vermir. Bölgənin təbii, tarixi-mədəni zənginliyi qədim 

türk dillərində də ifadə olunduğu kimi sırf milli morfo-etnik 

mənşəyimizi əks etdirir. Bu baxımdan, təkcə Mehri və Qafan 
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nahiyələri arasındakı Mehri və Xusdub dağlarının arasındakı 

yerləri xatırlamaq kifayətdir — ―Ördəkli yurdu‖, ―Darbərə 

yaylağı‖, ―Qaraçılar yurdu‖, ―Qoşa nov yaylağı‖, ―Xankəndi 

yaylağı‖ ―Bəsitçay‖ və sair kimi yerlər, yaxud, Qazançı, Ağkənd, 

Mahmudlu, Daşbaşı, Kürkənd, Çiriş, Şəhərçik və sair kimi çox 

sayda türk toponimli yaşayış məntəqələri buranın əzəli 

sakinlərinin kimliyindən xəbər verir. Təkcə Şəhərcik kəndinin 

tarixçəsinə baxsaq, bu gün ermənilər Qafanda Njde və Andronik 

kimi cəlladalara abidə qoyub, bununla dünyaya meydan 

oxuduqları bir vaxtda, bir zamanlar, yəni 1918-ci ildə Zəngəzurda 

tüğyan edən erməni terroruna qarşı kənd sakinlərinin əfsanəyə 

dönmüş müdafiəsini yada salmaq kifayətdir. Hafizələrdə yaşayan 

tarixə əsasən, o dövrdə kəndi qoruyan 140 nəfər könüllü il yarım 

ərzində son nəfəsə qədər döyüşüb, Andronikin qoşunlarına ağır 

zərbələr vurublar. Tarixi mənbələrə görə könüllülərin 

komanidirlərindən olmuş Səhlalı Orucəli oğlu ağır yaralı halda 

ermənilərə əsir düşməmək üçün öz anasından onu evində 

yandırmağı istəyib. Erməni toplarının atəşi altında qalan kəndin 

son sakinləri Zəngəzur sisiləsinin çətin keçilən aşırımlarından 

keçərək Ordubad kəndlərinə sığınblar. Sovet hakimiyyətinin 

qurulmasından sonra öz doğma kəndlərinə qayıda bilən 600-ə 

yaxın şəhərcikli burada təsərrüfat və sosial həyat qursalar da daim 

mənəvi terrora məruz qalıblar. Belə ki, sovet dövründə 

Ermənistanın hər yerində olduğu kimi təhsil sahəsində 

azərbaycanlılara qarşı göstərilən diskriminasya burada özünü 

göstərib. 1960-cı illərdə belə Şəhərcikdə dərslər məscid binasında, 

sonra isə kolxozun öz hesabına tikilmiş dördotaqlı binada gündə 

iki və üçnövbəli olmaqla keçilib.  

Təbii ehtiyatlar baxımından Qafan təkcə Zəngəzurun 

deyil, bütün Ermənistanın ən zəngin yerlərindəndir. Əlvan metal 

filizləri ilə zəngin olan Zəngəzurun bu bölgəsi XIX əsrdə Qərbi 

Azərbaycanın bütün gəlirinin yarıdan çoxunu təşkil edib. 

Şübhəsiz, bu sahədə qazancları Qarabağın işğalı dövründə 

Kəlbəcərin və Zəngilanın da mis və qızıl sərvətlərinin qarət 

edilməsi üçün onların iştahını artırıb, Azərbaycana milyardlarla 

dollar ekoloji və maddi zərər vurublar. Qafandakı mineral 
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ehtiyatları mənimsəməklə yanaşı ermənilər sənaye tullantılar ilə 

Araz çayı hövzəsini də çirkləndiriblər. Turizm ehtiyatlarına 

gəldikdə isə Qafan bölgəsində Oxçuçay dərəsinin bənzərsiz 

landaşftı, bolsulu çaylar, Göygöl gölü, Oxtar çayı, fauna və flora, 

həmçinin Qafan qalası, Qazan xanın məskən saldığı yerlə bağlı 

olan Qazan düşən adlı yer, adı Babək hərəkəatı ilə bağlı olan 

Darvaz qalası, Govurqala, xalq qəhrəmanı Babəkin müəllimi 

Cavidanın adı ilə bağlı olan Pircavidan məqbərəsi, Kığı çayının 

sahilində yerləşən Hacat kəndindəki abidələr Qafanın görməli 

yerlərindəndir.  
Çar Rusiysı dövründə Zəngəzurun mərkəzi olmuş Gorus 

unikal təbii gözəliklərə malikdir. 20 min nəfərdən artıq əhalsi olan 

Gorus şəhəri ətraf landşaftına görə çox cazibədardır. Bu şəhər 

Zəngəzurun və eləcə də Qarabağa gedən yolun kəsişmə nöqtəsində 

olub, mühüm tranzit mövqeyindədir. Gorusa Qafandan və Sisian-

Laçın dəhlizindən keçməklə çatmaq olar. Zəngəzurun ən gözəl və ən 

böyük su hövzəsi sayılan Qara gölün böyük bir hissəsi Gorus 

rayonunun ərazisindədir. Gorus təkcə Zəngəzurun deyil, bütün Qərbi 

Azərbaycanın ən yağıntılı bölgələrindəndir. Yayın ortasında burada 

havanın orta temperaturu 20 dərəcəyə yaxın olur ki, bu da şəhərli 

turistlər üçün çox cazibədardır. Təbiət baxımından Gorus şəhəri 

ətrafındakı Daş meşə olduqca turistik cəzibə gücünə malikdir. 

Vulkanik proseslər nəticəsində formalaşmış qara və qəhvəyi rəngli 

daş sütunlar fotoqraf həvəkarları üçün sevimli yerdir. Hər il 

Ermənistan bu resursların istifadəsindən də külli miqdarda valyuta 

qazanır. Gorusun digər görməli yerlərindən biri olan və XIII əsr 

tarixçisi Stepanos Orbelinin əsərlərində adı çəkilən və qədim 

Azərbaycan dilində ―varlı‖ mənasını verən Xınzirək kəndi özünün 

daş mağaraları ilə çox cazibədardır. Bu böyük kəndin adını ermənilər 

özlərinə xas olan tərsliklə dəyişdirərək çətin tələffüz edilən 

―Xndzoresk‖ qoymuşlar. Bununla bir şey dəişməsə də dəyişilən bu 

yaşayış yerinin əhalsinin ötən əsrin əvvələrinə görə kəskin 

azalmasıdır. Belə ki, erməni mənbələrinə əsasən XX əsrin 

əvvələrində burada 8 mindən çox əhali olsa da 50-ci illərdə bu rəqəm 

3 minə, hazırda isə 2 minə qədər azalıb ki, burada da 

azərbaycanlıların deportasiyasının izləri açıq görünməkdədəir. 

Xınzirək kəndindəki daş mağaralar həm tarixi əhəmiyyəti, həm də 

təbii gözəllikləri ilə turistlərin diqqətini cəlb etsə də, təəssüf ki, 
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müasir dövrdə ermənilər bu mağaraların üçdə ikisindən təsərrüfat və 

ferma məqsədilə istifadə edir, mal-qara saxlayırlar ki, bu faktlara da 

tursitlərin qeydlərində və fotolarda rast gəlinir.  

Zəngəzurun digər bölgələri kimi Gorus da zəngin tarixi 

keçmişə malikdir. Gorus toponimi türk mənşəli Qorus tayfasının 

adı ilə bağlıdır. Rayonda çox sayda türk mənşəli toponimlərə rast 

gəlinir. Belə ki, 1918-ci ilə qədər Gorus ərazisində 45 

azərbaycanlı kəndi olmuşdur. 1988-ci ildə isə bu rayonda cəmisi 5 

azərbaycanlı kəndi qalmışdır ki, onların da əhalisi həmin ilin 

sonunda deportasiya edilmişdilər. Onlardan hazırkı dövrdə adı 

tez-tez hallanan Şurnux kəndi Gorus rayonunun ən böyük 

azərbaycanlı kəndi idi. Gorus şəhərindən 17 km cənubda, Qafan-

Gorus magistral yolunun kənarındakı bu kənddə ən qədim 

zamanlardan 1989-cu ilədək qədər yalnız azərbaycanlılar 

yaşamışdır. Hələ 1979-cu ilin əhai siyahıya alınmasına görə 

Gorusun bu ən böyük kəndində 120 təsərrüfat və 600-ə yaxın 

sakin olub. 1988-ci ilin sonunda burada yaşayan azərbaycanlıların 

köçürülməsindən sonra 80 erməni ailəsinin buraya köçürülməsi 

haqda hətta İrəvanda çıxan Kommunist qəzetinin yaydığı xəbər də 

vardır.  

Gorusun turzm cazibə elemetntərndən ən mühümü 

şübhəsiz, burada bazalt qayalıq üzərində yikilmiş Tatev alban 

kilsəsidir. Gorusa 30 kilometr məsafədə, tarixi IX əsrdən məlum 

olan məlum olan bu unikal memarlıq abidəsi orta əsrlərdə 

Zəngəzuru özünə tabe etdirmiş müxtəlif dövlətlər tərəfindən ələ 

keçirilib. Zəngəzura ermənilərin köçürülməsindən sonra burada 

saxta erməni mədəniyyətinin təbliğinə çalışılmış, hətta 1921-ci 

ildə burada Sovet hakimiyyətini tanımayan oyuncaq Dağlıq 

Ermənistan Respublikası da elan olunmuşdur. İndinin özündə də 

ermənilər Tatev kilsəsini bütün dünyaya özlərininkiymiş kimi 

tanıtmağa çalışaraq, burada geniş turizm infrastrukturu da 

yaratmağa çalışmışlar. Ancaq halbuki, belə alban məbədləri təkcə 

Zəngəzurda deyil, bütün Qarabağda, o cümlədən Azərbaycanın 

digər yerlərində də vardır. Bərdə, Şəki, Qəbələ və diğər rayonlarla 

yanaşı Kəlbəcər rayonundakı XIII əsr Xudavəng memarlıq 

kompleksi, Laçın rayonunun Kosalar kəndindəki IX əsr Ağoğlan 
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məbədi, Xocavənd rayonu Sos kəndindəki IV əsr Amaras 

monastırı, rayonun Tuğ kəndindəki X əsr Qırmızı məbəd alban 

memarlığının dövrümüzə qədər çatmış ən gözəl nümunələridirlər.  

Ümumi ərazsi 4505 kvadrat kilometr olan Zəngəzurun 

üçdə bir hissəsindən çoxu Qarakilsə (Sisyan) rayonunun payına 

düşür. Rayon eyni zamanda Qərbi Azərbaycanın da ən böyük 

rayonudur. Cənub-şərqdən Gorus, cənubdan Qafan rayonu, şimal-

qərbdən Dərələyəzin ən yüksək zirvəsi olan Kükü dağı ilə 

həmsərhəd olub, dörd tərəfdən Zəngəzur və Bərgüşad silsilələri 

ilə əhatə olunub. Zəngəzurun ən bol sulu çayı olan Bazarçay bu 

rayonun ərazisindən keçirir. Bazarçay axarı boyunca dar 

dərələrdən keçərək müxtəlif yerlərdə gözəl şəlalələr əmələ gətirir. 

Gənubi Qafqazdakı ən gözəl şəlalələrindən biri, 18 metr 

hündürlükdən tökülən Bazarçayın üzərində Şəki şəlaləsi də 

Sisyandadaır.  

Əslində, ―Sisian‖ adı ilkin yazılı mənbələrin 

əksəriyyətində ―Sisakan‖ kimi qeyd olunur. Bu ad ərəb, fars 

mənbələrində Sisəcan, Sisiyan, Sisakan şəklində çəkilmişdir. 

Sisyanda rast gəlinən eradan əvvəl II-III minilliyə gedib çıxan 

qayaüstü rəsmlərin Krım və Qazaxıstan kurqanlarında tapılan 

rəsmlərə, Qobustan və Gəmiqaya abidələrinə oxşaması bu 

ərazilərin aborigen əhalisinin məhz türkdilli tayfalar, o cümlədən, 

saklar olduğunu göstərir. Saklar isə ən böyük türk tayfalarından 

olub, eradan öncə IV-III minilliklərdən başlayaraq Çinin 

şimalından, Tibetdən Qazaxıstana, Krıma, Qara dəniz sahillərinə, 

eradan öncə I minillikdə isə Qafqaza qədər yayılmışlar. Başqa 

sözlə, tarixi mənbələrə əsasən, X əsrə qədər Zəngəzurda bir nəfər 

də erməni olmamışdır.  

Sisyan erkən orta əsrlərdən başlayaraq müxtəlif 

müharibələrin mərkəzində olmuşdur. Ərəblərə qarşı Babəkin son 

döyüşlərinin aparıldığı Urud qalası və Babəkin tutularaq xilafətə 

təhvil verildiyi Şəki qalası da Sisyan rayonunun ərazisindədir. 

Qala Bazarçayın sahilində, Darvaztəpə dağının zirvəsində 

yerləşir. Şəki qalası Azərbaycanda eramızdan əvvəl VII-V 

əsrlərdə məskunlaşan Saka adlı türk tayfasının adını qoruyub 
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saxlayıb. Şəki qalası həm də Qızıl Arslanla Nizami Gəncəvinin 

görüş yeridir.  

1828-30-cu illərdə buraya da xeyli sayda erməni ailələri 

köçürülüb, Qarakilsənin müxtəlif kəndlərinə yerləşdirilib. Ancaq 

bununla yanaşı rayondakı 58 yaşaış məntəqəsinin 53-də 

azərbaycanlılar yaşamışdır. 1918-ci ildə Andronikin terror dəstəsi 

burada yaşayan 12 min azərbaycanlıdan 5 minə yaxınını qətlə 

yetirmiş, sonrakı dövrlərdə də soydaşlarımız burada təzyiqlərə 

məruz qalmışdır. Nəticədə 1988-ci ilə qədər Sisyanın yalnız 11 

yaşayış məntəqəsində azərbaycanlılar yaşayırdı. Qızılcıq, Sofulu, 

Murğuz, Şıxlar, Ağüdü, Bağüdü, Urud, Ərəfsə, Comərdli, 

Dəstəgird, Şəki burada min illər boyu yaşamış azərbaycanlıların 

son yurd yerləri olub. 1988-ci ilin sonlarında bu kəndlərin 

sakinləri də zorla köçürülüblər. Halbuki, bu kəndlərin əhalisi bir 

zamanlar Sisyanda mədəni həyat sürüb, təsərrüfatla məşğul 

olublar. Belə ki, təkcə 2 min nəfəri yaşadığı Ağüdü kəndində 

1988-ci ilə qədər 300 yerlik müasir mədəniyyət evi, 700 şagirdin 

təhsil aldığı məktəb olub.  

Comərdli kəndi Sisyanın azərbaycanlılar yaşamış dağ 

kəndlərindən biridir. Kənddən keçən Xırda çayı Sisyanın Ərəfsə 

kəndindən keçən Dəli çaya qovuşur və Bazar çaya tökülür. 

―Comərdli‖ kəlməsi kəndin əsasını qoymuş Comərd adlı kişinin 

adı ilə bağlıdır. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin ata 

yurdu olan Comərdli kəndində rəsmi statistikaya görə 1988-ci 

qədər 800-dən çox sakin yaşamışdır. 1918-ci ilin yayında 

Andronikin daşnak qoşunu Comərdli kəndinə də hücum etmiş, 

lakin sakinlərin sərt müqaviməti ilə rastlaşmışdır. Sovet dövründə 

Comərdlidə yaşayan azərbaycanlılar buradaki Şırran bulaq, Əli 

bulağı, Sarı bulaq, Xırda çay, Təknə göl, Laləli bulağı, Sandıq 

daş, Qoyun dağılan, Çala yurd, Dəvə boynu, Ərzurum, Gamış 

uçan, Vənli dərə, Sallıq, Qaravış daşı, Əhməd yoxuşu, Səlim 

gədiyi kimi türk mənşəli adları qoruyub saxlamışlar. 1988-ci ilin 

dekabr ayında çox sayda tanınmış elm və içtimai xadimlərin 

vətəni olmuş Comərdli kəndini də ermənilər işğal və talan etdilər .  

Şəki kəndi Zənşəzurun ən qədim və ən böyük 

azərbaycanlı kəndlərindən biridir. Kənd özünün bulaqları ilə çox 
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tanınır. Kəndin iki min ildən çox yaşı olduğu güman edilir. 

Kənddə Sovet hökuməti qurulana qədər böyük ruhani məktəbi 

olub. 1988-ci ildə bu kəndin 1700 nəfərə yaxın sakini də 

təzyiqlərə məruz qoyub, həmin ilin noyabrin 24-dən 25-nə keçən 

şecə Şəki camaatı bir gecədə öz doğma yurdlarından çıxarılıblar. 

Eyni faciəvi hadisələr rayonun Urud, Dəstəgird və digər 

kəndlərində də baş verib.  

Turizm baxımından Sisyanda mövcud olan ən mühüm 

tanışlıq obyekti buradakı Qoşundaş abidəsidir. Neolit dövrünə aid 

olduğu ehtimal edilən abidə yerə bitili və dik dayanmış 200-dən 

artıq nəhəng daşlardan ibarətdir. Dairəvi formada düzülmüş 

daşların hündürlüyü təxminən 1,5-2,2 m, eni 60-80 sm-dir. 

Daşlarının bəzilərinin ağırlığı 10 tona qədər olan bu unikal 

abidəyə ermənilər sonralar iyrənc ad yapışdıraraq onu turistlərə 

tanıdır, külli miqdarda qazanc əldə edirlər. Ümumilkdə, Sisyanda 

qayaüstü rəsmlər və daş qoç abidələr də geniş yayılıb, rayonun 

kəndlərində sıx rast gəlinməkdədir.  

Yüz dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə gedib görmək yaxşıdır. 

Naxçıvan-Zəngəzur-Şuşa turizm marşrutu özünün bənzərsiz 

cazibədarlığı ilə hər bir səyahətsevərin diqqətində olacaq. Bu 

marşrut üzrə azərbaycanlı turistlər üçün maraqlı olan turizm 

növlərindən biri, şübhəsiz, etnik turizm olacaq. Kifayət qədər 

uzun müddətdə öz ata-baba yurdlarından uzaq düşmüş insanların 

öz yaxınlarını və ya onların məzarlarını ziyarət etmək üçün 

çıxdıqları səyahət növü olan etnik turizm bu mənada Zəngəzur və 

eləcə də bütün Qərbi Azərbaycan torpaqlarını bir daha görmək 

istəyən azərbaycanlı turistləri özünə cəlb edəcək. Etnik baxımdan 

təəssüf ki, azərbaycanlıların burada yaşayan yaxınları daha 

qalmasa da, əvəzində hər kənddə, hər şəhərdə onlara doğma olan 

insanların məzarları vardır.  

Ona görə də biz bu torpaqlara yenidən qayıdacağıq!      

MİA.AZ, 10   may  2021-ci il  
https://www.mia.az/w1013966/naxcivan-zengezur-susa-turizm-marsrutu-

i-hisse-2021-05-10-171423  

 

https://www.mia.az/w1013966/naxcivan-zengezur-susa-turizm-marsrutu-i-hisse-2021-05-10-171423
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Marsın qəzəbi, yaxud ermənilərin cəhənnəm hekayəsi... 
Kəlbəcərdə erməni minasına düşərək həlak olmuş jurnalist 

həmkarlarımızın xatirəsinə 

“Ermənilər də insandılar, lakin evlərində dörd ayaq 

üzərində gəzirlər”!  

Qədimdə Roma tarixçisi və yazıçısı Petronin bu kəlmələri 

hansı motivlər üzərində yazıb, bunu demək çətin olsa da yaxın 

keçmişdən bu yana 

ermənilərin iyrənc 

hərəkətlərini 

görənlər onların 

əslində Yer 

kürəsində normal 

həyata heç uymayan 

bir varlıq olduğunu 

deyə bilərlər.  

Əslində bunları düşünmək çox vaxt aparsa da amma açıq 

görünən odur ki, belə getsə deyəsən, yüz ildən sonra yer üzündə 

nə bir hay qalacaq, nə də ermənicə danışan bir kimsə. Çünki 

indidən bu bərbad millət ya yaxındakı seçkilərində bir-birilərinin 

ətini yeyib qudurmuş siçanlar kimi soyqırıma uğraycaq, ya da 

törətdiyi bədnam əməllərin cəzasından qaçıb Marsa köçəcəklər. 

Rüsvayçılıqdan kimsənin üzünə baxa bilməyən, təpəsinə dəyən 

dəmir yumruqdan sonra da üzündəki miskin maskası düşən 

ermənilərin son çıxış yolu da elə budur deyəsən. Bəzən 

düşünürsən ki, bəlkə, elə bununla Kaliforniyadan Marselədək 

səpələnmiş bu canilərdən bütün Yer kürəsinın canı qurtara.  

  Bəs qədim Roma mifoologiyasına görə ―fəlakət ilahəsi‖ 

adlandırılan, amma əsl həqiqətdə Yerə ən yaxın göy cismi olan 

Mars görəsən erməniləri necə qarşılayacaq? Bəlkə doğurdan da 

müharibə, terror, fitnə-fəsad aludəçisi ermənilərin yeri elə oradır?! 

Yaxud heç insan ayağı dəyməmiş bu məsum planetə ermənilər 

ayaq basarsa nələr olacaq?  

Hay arsızlığı!  

Gec ya tez, yaxında ermənilərin Marsa göçməyini 

eşitsəniz təəccüblənməyin. Çünki, hamının bezdiyi bu insanlar 



 

 

  

372 

murdar Kimin bol pullarını xərcləməklə hər vasitəyə əl atıb, son 

olaraq Mars çöllərində daha geniş Ermənistan dövləti qurmağı 

planlayarsa bu onlar üçün nə həyasızlıq, nə də hay arsızlığı olar. 

Ermənilərə görə əgər belə olarsa Marsdan durbinlə Ağrı dağını da 

rahat seyr edə bilər və Suriyadan Qafqaza, Hindistandan 

Fransayadək hər yerdə törətikləri əməlləri öz aralarında daha 

yaxşı ört-basdır edər, Qarabağda yedikləri dəmir yumruqdan 

sonra bir-birilərini nə qədər istəsələr satqın və alçaq adlandırsalar 

da başqa bir xalq bunu eşitməz.  

  Amma, bəs bizim dünyadan bəndam addan başqa Marsa 

heç nə apara bilməyəcək ermənilər bir gün Günəşin qasıb-

qovurduğu bu tər-təmiz planetə ayaq basıb oranı da murdarlasa 

necə olacaq? Bəlkə ordakı erməni koloniyasının gerbində, yaxud 

bayrağında unitaz şəkli yerləşdirib, yüz il əvvəl Qarabağdan 

apardıqları son qənimətə and içəcəklər?! Bəlkə heç Marsda 

ermənilərə unitaz lazım olmayacaq? Bunu indidən kimsə deyə 

bilməsə də, indi bizim dünyamızda hər kəs erməni yalanlarını açıq 

görür və elə onların özləri də bir-birlərini yaxşıca faş edib ortaya 

qoyurlar. Əgər belədirsə, bu dinsiz-imansız, pul üçün Yer 

kürəsində işığını, suyunu, yolunu, çayını, gölünü, sərhədini, hətta 

ölüsünü-dirisini də satmağa hazır olan ermənilərin Marsda hansı 

ədalardan çıxmayacağını kim deyə bilər ki!  

Yazıq Mars!  

Fantastik olmağa ehtiyac yoxdur. Marsda pul yoxdur və 

sərhədlər də şərtidir. Su da olmadığı üçün dənizdən-dənizə böyük 

dövlət xülyası da qurmağa gərək yoxdur. Marsdakı Olimp dağı da 

21 kilometrlik hündürlüyü ilə Günəş sisteminin ən yüksək zirvəsi 

olduğundan ermənilərin Yer kürəsindəki Ağrı dağı xəyallarını 

bircə gündə unuturacaq. Qoy ermənilər Mars qaylarında nə qədər 

istəyirlərsə xaç çəkib, köhnə günlərini yada salsınlar. Onsuz da 

kimsə oradakı Marsavəng abidələrinin yaşını, daşını 

soruşmayacaq. Amma işdir, Allah eləməsin, birdən Türklərin də 

yolu buralardan düşərsə o zaman ermənilərin əsl qarın ağrısı onda 

başlayacaq və Tirqandan Nikola qədər bütün başbilənlərinin 

meymun vərdişlərini yenidən ortaya qoyacaqlar. Vay onda Marsın 

gününə!  
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  Güman ki Marsa köçmüş erməni koloniyası Yer üzündəki 

qazandıqları unikal ―təcrübənin‖ instinkti altında, ilk olaraq, bir 

araya yığışıb ―xosunlaşacaqlar‖ ki, bəs illərboyu orada planetin ən 

qədim xalqı olduğumuzu heç kimə sübut edə bilmədik. Buna 

inanmayanlar bizi qul kimi işlətdi, inananlar da sonradan ələ salıb 

güldülər. Hindistandan Amerikayadək səpələndik, dövlət 

quramadıq. Ruslar təzəcə adam eləmişdi ki, tamahımız ucbatından 

Qarabağ yumruğu yedik. Mars genişdir, indi burada kimsə dəyib 

dolaşmır. Kasıbçılıq da olsa, köhnə Ermənistandakından pis deyil 

burdakı həyat. Gəlin, yaxşısı budur, dilmizi qarnımıza qoyub, 

kartofdan-zaddan əkib, burada dolanaq, — deyəcəklər marslı 

ermənilər.  

Ancaq nə fayda, erməni elə ermənidir. Lap yüz il də keçsə 

də! Sən demə, Marsda oturub, hələ də Yeri qarışdırmaq istəyənlər 

varmış. İrəvanın bağları, Ağdamın çörəyi, Zəngəzurun buz kimi 

suları, Şuşanın saf havası bir yana, Kəlbəcərin qızılı! Kim unudar 

ki! Nə olursa olsun, təzədən Yerə qayıdıb, orda yaşamağa 

çalışmalıyıq. Qoy cümlə Mars erməni diasporunun bundan 

sonrakı şüarı belə olsun: bütün Yer kürəsi bizimdir! Bizik Günəş 

sisteminin ən qədim sakinləri. Haydı gəmilərə, Yerə qayıdırıq!  

 Amma sən demə, Marsın da qulağı varmış. Daha səbri 

qalmayıbmış. Bütün bu erməni planlarını eşidən qoca Mars bir 

gün elə qəzəbləndi ki, elə qəzəbləndi ki, bir anda toz-duman 

səmanı bürüyüb, hər yeri cəhənnəmə döndərdi. Olimpdən qalxan 

qara vulkan bütün göy üzünə sipər çəkdi, ətraf görünməz oldu. 

Hava aydınlananda hər tərəfdən erməni koloniyasına tərəf 

uzanmış cansız əllər sanki iti qılınclar kimi ermənilərin yolunu 

kəsmişdi. Qətl etdikləri yüz minlərlə günahsız insanların ruhları 

idi bu əllər. Bir daha o mavi dünyaya qoymarıq sizi, — deyirdilər.  

Cəhənnəmdə yaşayın!  

MİA.AZ, 5  iyun  2021-ci il 
http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/31290-mars-n-zhaezaebi-

yakhud-ermaenilaerin-dzaehaennaem-hekayaesi-2.html  

https://mail.mia.az/w1015591/marsin-qezebi-yaxud-ermenilerin-

cehennem-hekayesi-2021-06-05-114034   

http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/31290-mars-n-zhaezaebi-yakhud-ermaenilaerin-dzaehaennaem-hekayaesi-2.html
http://serqqapisi.az/index.php/dzabbarov-aeli/31290-mars-n-zhaezaebi-yakhud-ermaenilaerin-dzaehaennaem-hekayaesi-2.html
https://mail.mia.az/w1015591/marsin-qezebi-yaxud-ermenilerin-cehennem-hekayesi-2021-06-05-114034
https://mail.mia.az/w1015591/marsin-qezebi-yaxud-ermenilerin-cehennem-hekayesi-2021-06-05-114034
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Gurbulaq əfsanəsi 
Yurd sevgisi 

Kimsənin bilmədiyi milyon illər əvvəl bir bulaq 

qaynayırdı. Uca Yaradanın bu torpaqlara bəxş etdiyi ən gözəl 

sərvət olan göz yaşı kimi dumduru suyun dünyaya göz açdığı bu 

bulaq indiki kimi o vaxtlar da, sanki arxasındakı ləşkər dağların 

əzəməti qədər güclüydü. Bulaq o zamandan bu günədək özünün 

gur suyu ilə heç yorulub tükənmədən Xan Araza doğru tələsib, 

axırda yorğun düşsə də, sonda məcrasına sığınmış minlərlə 

insanın dilində yaşayan bir əfsanəyə döndü: Kükü dağının sərt 

sıldırımlı qayalarından ələnən şəlalənin gözəlliyi ilə hamını 

qısqandıracaq Gurbulaq əfsanəsinə!  

Təmiz, saf suya olan ehtiyac ən qədim insanın ilk mədəni 

tələbatıdır. Su kimi pak həyat yaşayıb, su qədər də uzunömürlü 

olmaq həmişə insanın xəyallarında yaşayıb, yaşlandıqca da çılğın 

bulaq sevgisi onun ürəyinə hakim olub. Bu mənada, aynatək 

təmiz bir bulaq gözündən, sanki anasının baxışlarını tapıb, həzin 

şırıltısından onun laylay nəğməsini dinləyə bilənlər dünyanın ən 

xoşbəxtləridir. Çünki bulaq ölümdən sonrakı həyatı bu işıqlı 

dünyada yenidən görə biləcəyimiz tək təbiət möcüzəsidir.  

Su həyatdır. Gurbulağın canlı həyat hekayəsi onunla birgə 

yaşamış on minlərlə insanın su yaddaşından süzülüb gələn ən 
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gözəl xatirələrlə doludur. Qızmar Günəşin qasıb-qovurduğu ən 

quraq yay günlərində heç gözünü qırpmadan hamıya istədiyi 

qədər su yetişdirən Gurbulaq çox səxavətlidir. İlıq bahar 

Günəşinin rahiyəsində süslənmiş al çiçəklərin eşqinə alışıb-yanan 

arıların balı qədər şirin, minnətsizdir onun səxavəti. Papaqdaşdan, 

Qiblə bulağınadək hər kəklikotunun, hər xınalı kəkliyin canında 

bir Gurbulaq damlası axır. Onun məcrasında su bol, yaşamağa yer 

də yetərincədir. Əli əmək tutan hər kəs üçün Gurbulaq həm də iş-

güc, yamyaşıl çəmənliklər, geniş bağ-bağça deməkdir. Adı dillər 

əzbəri olmuş Kükü alması da öz şöhrətini Gurbulağın şirin suyuna 

borcludur. Beləcə, bu torpaqda min illər əvvəlki kimi yaşayan kim 

varsa, azuqəsini tapmaq üçün öncə Allaha təvəkkül edib, sonra da 

hər sübhdən Gurbulağın halal xeyir-bərəkətinə doğru yola çıxır.  

Gurbulaq gözəl bir nəğmə, nəğməkar bir şəlalədir. 

Gurbulağın axar suyu, gözəl şəlaləsinin nəğmə sözcükləri onunla 

birgə yaşayanlar üçün ən kövrək Vətən bəstəsidir. Yorulmaq 

bilmədən daşlara çırpılan ağappaq su damlalarının təkrarsız səsi 

həzin notlarla bütünləşdikdə öz Leylasına sevgisindən danışan 

məhəbbət aşiqlərinin ürəyinə məlhəm kimi yayılır, əsl can 

dərmanına dönür.  

Gurbulaq yurd sevgisidir. Bulağın qaynadığı Dərələyəz 

dağları Naxçıvanın ən ucqar yurd yerləri olsa da, burada 

məskunlaşmış insanlar heç bir zaman bu torpaqlardan köç etməyi 

ağıllarına belə, gətirməmiş, əksinə, nəsildən-nəslə keçən mətin 

yaşam hekayələri ilə öz övladlarına od-ocağa sahib çıxmağı, hər 

bulaq başında bir yuva qurmağı vəsiyyət etmişlər. Kükü dağında 

isə Gurbulağın qol-qanadı olan irili-xırdalı yüzlərlə belə şirinsulu 

bulaqlar qaynayır. Yüzillər keçəndən sonra ata-babaların qurub-

yaratmaq istəyi xəyallardan gerçəyə döndükcə, beləcə, Gurbulaq 

yurdunda yaşayanların su sevdası da sonsuz sədaqətlə 

möhkəmlənib, ailə şəcərəsi kimi doğmalaşıb.  

Gurbulaq bu yerlərin qonaq-qarası, ecazkar turizm 

resursudur. Yayın istisində bulağın sərin nəvazişindən məst olub, 

əldəyməmiş təbiət gözəli ilə baş-başa qalmaq istəyənlər üçün 

Gurbulaq bu dünyanın ən xudmani yeridir. Onun sorağına 

gələnlər yaxşı bilirlər ki, öz gözəlliyini kimsə ilə bölüşməyən 
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Gurbulaq həm də rekreantların və ya sadəcə, ekoturistlərin 

doyunca paylaşa biləcəyi zəngin bir təəssürat mənbəyidir. Bu 

suyun elə bir cazibə gücü var ki, bir gün buraya yolu düşənlər 

sabah dünyanın o başında olsalar da, hökmən yenidən qayıdıb 

gələcəklər.  

Gurbulaq əfsanəsini bir daha dinləmək üçün!   

 “Şərq qapısı”,   31 iyun 2021-ci il   

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/31862-

zhurbulazh-aefsanaesi.html  

GünəĢ enerjisindən istifadə 50 il əvvəlki ideyanın 

gerçək olduğu müasir Naxçıvan 
Yer kürəsində canlı həyatın səbəbkarı olan Günəş işığı 

enerjisindən necə istifadə olunması bəşəriyyətin bütün mədəni 

inkişaf mərhələlərində insanları düşündürmüşdür. Yetər ki, 

yaşadığımız yerdə 

bol günəşli günlər, 

açıq səma və bundan 

istifadə üçün istək 

olsun. Elə “Şərq 

qapısı” qəzetinin 18 

oktyabr 1969-cu il 

sayında dərc olun-

muş “Naxçıvan 

MSSR-də Günəş 

enerjisindən istifadə edilməsi haqqında” başlıqlı yazıda olduğu 

kimi. Mövzuya akademik yanaşma səviyyəsində qələmə alınmış 

yazıda Naxçıvanın bu bölgədəki çox güclü Günəş enerjisi 

potensialı müqayisəli təhlil olunaraq o dövrün texnoloji imkanları 

ilə konkret elmi-praktik təkliflər də irəli sürülür.   

Azərbaycanın uzun müddət durğunluq dövründən sürətli 

inkişaf mərhələsinə keçid ilində yazılmış bu yazıdan 50 ildən artıq 

bir vaxt ötüb. İndi bütün dünyada olduğu kimi, xalqımız da elmin 

və mütərəqqi texnologiyanın insan həyatına gətirdiyi rahatlığın 

firavanlığını yaşamaqdadır. Neftin, kömürün həddən artıq istifadə 

olunması ilə parlayan ―İliç lampaları‖ dövründən fərqli olaraq indi 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/31862-zhurbulazh-aefsanaesi.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/31862-zhurbulazh-aefsanaesi.html
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iqtisadiyyatın əksər sahələrində olduğu kimi, enerji təminatında 

da davamlı inkişaf prinsipləri ön plana çıxmış, resursların təkcə 

indiki nəsillərin deyil, gələcək nəsillərin rifahı üçün düzgün 

istifadəsi əsas prioritet elan olunmuşdur. Elə özünün enerji 

təhlükəsizliyini tamamilə alternativ və bərpa olunan enerji 

mənbələri hesabına təmin etmək strategiyası yürüdən Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında olduğu kimi. 

Günəş işığından elektrik enerjisi alınması digər enerji 

mənbələri ilə müqayisədə həm sərfəli, həm də ekoloji prinsiplər 

baxımından ən prestijli layihələrdən hesab olunur. Nisbətən bahalı 

texnologiya tətbiq olunsa da, daha sonra belə elektrik stansiyaları 

öz xərcini çıxarmaqla çox uzun müddətə yüksək rentabelliklə 

fəaliyyət göstərir, karbohidrojen xammaldan asılılığı aradan 

qaldıraraq gələcəyin güc mənbələrinə çevrilirlər. Odur ki, uzun 

müddət davam etmiş blokada şəraitində hər cür enerji çatışmazlığı 

imtahanı vermiş Naxçıvanda Günəş Elektrik stansiyalarının 

qurulması zamanın tələbi və region iqtisadiyyatının vacib ehtiyacı 

kimi də ortaya çıxmış uğurlu investisiya layihəsidir. 

Naxçıvanda hazırda 4 Günəş Elektrik Stansiyası qurulmuş 

və bunlarda ümumi gücü, təxminən, 33 meqavat olan yüksək 

texnoloji avadanlıqlar quraşdırılmışdır. 2015-ci ildə qurulmuş 22 

meqavat gücündə Xalxal Günəş Elektrik Stansiyası, 2019-cu ildə 

və 2020-ci ildə verilmiş ümumi gücü 5 meqavat olan Kəngərli 

Günəş Elektrik Stansiyası, cari ilin mayında istismara verilmiş, 

gücü 5 meqavat olan Şərur Günəş Elektrik Stansiyası və 

təxminən, iki ay əvvəl istifadəyə verilmiş, gücü 1,1 meqavat olan 

Culfa Külək-Günəş Hibrid Elektrik Stansiyası alternativ enerjidən 

səmərəli istifadə üçün ərazi-coğrafi şərtlərdən faydalanmaq 

baxımından özünü doğruldaraq enerji təminatında mühüm paya 

malikdirlər. Belə ki, bu stansiyalar Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının illik ümumi enerji tələbatının 10 faizdən çoxunu 

təmin etməkdədirlər. Ekoloji təmizlik və təhlükəsizlik məsələləri 

də nəzərə alındıqda Naxçıvandakı Günəş Elektrik stansiyalarının 

enerji təhlükəsizliyi ilə yanaşı, sosial səmərəsi də göz önündə 

canlanır. Elə buna görə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

cənab İlham Əliyev bu ilin may ayının 10-da Naxçıvana səfəri 
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zamanı bütün bu görülən işlərə ən yüksək qiymət verərək 

demişdir: ―Vaxtilə Naxçıvanda işıq yox idi, enerji yox idi. 

Azərbaycandan gələn xətlər də Ermənistan tərəfindən kəsilmişdi. 

İndi isə Naxçıvan özünü elektrik enerjisi ilə tam təmin edir və 

bərpa olunan mənbədən istifadə edir. Bu, çox önəmlidir. Çünki 

bu, Naxçıvanın gözəl təbiətinə və ekoloji vəziyyətinə töhfə kimi 

qəbul edilməlidir‖. 

Bəli, böyük və güclü Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi 

olan Naxçıvanın on illər öncəsindən arzuedilən inkişafı bu gün 

artıq reallıqdır. Hər sahədə olduğu kimi, elektroenergetika 

sahəsində də həyata keçirilən innovativ layihələr qədim diyarın 

gələcəyinə Günəş kimi işıq saçır. 

“Şərq qapısı”,   14 avqust 2021-ci il  
http://www.serqqapisi.az/index.php/izhtisadiyyat/31999-zhunaesh-

enerzhisindaen-istifadae-50-il-aevvaelki-ideyan-n-zherdzhaek-olduzhhu-

muasir-nakhdzh-van.html  

 

Turizm iĢinə diqqət 
Yaxud 40 il əvvəldən bu günə qısa bir nəzər 

Turizm XX əsrin fenomeni olmaqla, xüsusən 1950-ci 

illərdən sonra bütün dünyada geniş vüsət alıb. İkinci Dünya 

müharibəsinin sona çatması və yeni texnologiyaların insan 

həyatına sürətlə daxil olması ilə asudə vaxt və turizm məsələləri 

də artıq tez-tez gündəmdə olmağa başlayıb. Ozamankı dünyada 

iki ən güclü dövlətdən biri olmuş Sovet İttifaqının bir parçası kimi 

Azərbaycan Respublikası və onun tərkib hissəsi olmuş Naxçıvan 

MSSR-də yaşayan insanlar kommunist təbliğatı və gərgin 

sosializm yarışı mühitində azad səyahət və turizm-rekreasiya 

xidmətlərindən xeyli dərəcədə kənarda qalmışdı. Bundan əlavə, 

ölkənin ucqar bir bölgəsi kimi insanların Naxçıvana da səyahət 

imkanları zəif olub, diyarımızın zəngin turizm ehtiyatlarının 

cazibə gücü, nəinki turistlərə, heç özümüzə də məlum olmayıb.   

http://www.serqqapisi.az/index.php/izhtisadiyyat/31999-zhunaesh-enerzhisindaen-istifadae-50-il-aevvaelki-ideyan-n-zherdzhaek-olduzhhu-muasir-nakhdzh-van.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/izhtisadiyyat/31999-zhunaesh-enerzhisindaen-istifadae-50-il-aevvaelki-ideyan-n-zherdzhaek-olduzhhu-muasir-nakhdzh-van.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/izhtisadiyyat/31999-zhunaesh-enerzhisindaen-istifadae-50-il-aevvaelki-ideyan-n-zherdzhaek-olduzhhu-muasir-nakhdzh-van.html
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İnsafən, ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq müəyyən 

vasitələrlə dünya gündəmini tutan Naxçıvan ziyalıları turizmin 

dünyadakı artan gücünü görüb, onun cəmiyyət həyatındakı 

rolundan faydalanmaq üçün bizdə də insanların turizm 

səyahətlərinə daha çox meyil edə bilməsi üçün fikirlər irəli 

sürürlər. 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəllərində ―Şərq qapısı‖ 

qəzetinin səhifələrində Naxçıvanın tarixi abidələri, mineral suları, 

təbiət guşələri haqqında dərc 

olunmuş onlarla məqalə məhz 

turizm mo-tivasiyası 

baxımından olduq-ca dəyərli 

işlər kimi tarixə düşüb. Daha 

sonrakı illərdə də, xüsusən 

1970-ci illərin əvvəl-lərindən 

başlayaraq bu mövzudakı 

fikirlərə daha tez-tez rast 

gəlmək olur ki, bunlardan ilk 

olaraq problemə akademik 

səviyyədə toxu-nulması ilə 

diqqəti cəlb edəni qəzetin 27 

sentyabr 1969-cu il sayında 

Azərbaycanın görkəmli alimi, coğrafiya elmləri doktoru, 

professor Budaq Budaqovun imzası ilə dərc olunmuş ―Mərcan 

gözlü Batabat‖ başlıqlı yazıdır. Daha sonrakı illərdə də müxtəlif 

müəlliflərin Naxçıvanın turizm potensialı barədə maraqlı 

məqalələrinə rast gəlmək mümkündür.  

Ancaq qəzetin səhifələrində tam 40 il əvvəl, yəni 21 

avqust 1981-ci ildə dərc olunmuş ―Turizm işinə diqqət‖ başlıqlı 

müsahibə o dövrdə mərkəzi hökumət səviyyəsində ölkədə turizm-

ekskursiya işinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verilmiş tapşırıqlara 

münasibətdə ozamankı reallıqları bir daha görməyə imkan 

yaradır. Ayrıca olaraq turizm işinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar 

həmin vaxtlarda hansı perspektivlərin planlaşdırılması 

baxımından da bu yazı müqayisəli təhlil üçün bu gün çox 

dəyərlidir.  
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Müsahibədə turizm işinin təşkili üzrə məsul şəxsin 

dediklərinə görə, 1981-ci ildə naxçıvanlı zəhmət adamlarının 

asudə vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün getmə turizm üzrə 

keçmiş SSRİ-nin və eləcə də Azərbaycanın müxtəlif turizm-

rekreasiya ocaqlarına onların səyahətləri təşkil olunmuş, 1981-ci 

ilin yanvar-avqust aylarında təyyarə ilə 17 turist qrupu, avtobusla 

500 nəfərə yaxın naxçıvanlı səyahətlərə göndərilmişdir. 

Vəssalam! Bu gün Naxçıvandakı universitetlərdə Turizm və 

otelçilik və Turizm işinin təşkili ixtisasları üzrə təhsil alan 

tələbələr də bilir ki, turist göndərilməsi turizm fəaliyyətinin ən 

sadə forması olub, gəlmə turizmlə müqayisədə bir faizlik belə, 

problematik məsələsi yoxdur. Elə bu səbəbdəndir ki, həmin 

müsahibədə Naxçıvanın istifadə olunmayan turizm 

ehtiyatlarından ürəkağrısı ilə danışılır və Kommunist partiyasının 

tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün heç olmasa, həmin illərdən 

başlayaraq Naxçıvan səyahət-ekskursiya bürosunun xətti ilə    

4500-ə yaxın turistin bu diyara gətirilməsinin planlaşdırıldığı 

qeyd olunur. Bunun üçün isə zəruri infrastruktur və logistika 

məsələlərinin həllinin vacib olduğunu bildirən müsahib yaxın 

gələcəkdə Naxçıvanda bunların da həll olunacağına ümid edir.  

Şübhəsiz, o dövrdən xeyli vaxt keçib və 1981-ci ildə xəyal 

edilən o gözəl arzular bir neçə il sonra bütün sovet dövlətini 

çökdürmüş ―yenidənqurma‖nın, daha sonra da mənfur erməni 

separatiziminin zərbəsi ilə rəfdə qaldı və yalnız Azərbaycan 

yenidən öz dövlət müstəqilliyini bərpa edib, iqtisadi sabitliyə 

qovuşandan, yəni 1995-ci ildən sonra gerçək olmağa başladı. İndi 

bütün ölkəmizdə olduğu kimi, onun hər sahədə lider regionu olan 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında da turizmdən arzuedilən 

nəticələr əldə olunması üçün hərtərəfli şərait yaradılıb.  

İlk olaraq onu qeyd edək ki, 40 il əvvəl planlaşdırılan ildə 

4500 nəfər gəlmə turist planı həmin dövrün, təbirincə desək, artıq 

100 qat ödənilib. Yəni bu gün Naxçıvan il ərzində 450 minə yaxın 

yerli və əcnəbi turistin sərbəst səyahət etdiyi bir regiondur. Bu 

qədər sayda turist Naxçıvana səyahət edə bilmək üçün bütün 

standartlara uyğun olan və saatda 450-500 sərnişin qarşılamaq 

imkanına malik Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının və eləcə də 
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gömrük-keçid məntəqələrinin xidmətlərindən istifadə edir. 

Naxçıvana səyahət edən turistlər təkcə rayon mərkəzlərinə deyil, 

muxtar respublikanın bütün kəndlərinə gedən yüksək komfortlu 

yollardan keçir, ideal təmizlik, səliqə-sahman, yaşıllıq zolaqları, 

müasir servis və yüz faiz təhlükəsizliyin gətirdiyi rekreasiyadan 

məmnun qalırlar. 1981-ci ildə Naxçıvanda turizmin inkişafı 

haqqında danışan həmkarımız o zaman heç olmasa, bir dənə turist 

bazası yaradılmasını arzu edirdisə, bu gün Naxçıvanda birgecəlik 

tutumu 1500 nəfərdən çox olan, ümumilikdə, 21 mehmanxana 

müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Regiona tez-tez səfər edən qonaqlar 

öz şəraiti ilə seçilən ―Duzdağ‖, ―Təbriz‖, ―Qrand Naxçıvan‖, 

―Avtovağzal‖, ―Saat Meydanı‖ otellərini, Ağbulaq İstirahət 

Mərkəzini yaxşı tanıyırlar. Bu gün Naxçıvanda fəaliyyət göstərən 

Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi il ərzində 4 minə yaxın müalicə 

məqsədli turisti qəbul edir. Naxçıvandakı mehmanxana 

müəssisələri müasir tələbkar turistlərin hər cür işgüzar-mədəni 

tələbatlarını ödəyir və buradakı xidməti personalın servis 

keyfiyyəti də razılıqla qarşılanır. Muxtar respublikanın turizm 

təsərrüfatı peşəkar əllərdə olub, 2004-cü ildən Naxçıvandakı 

universitetlərdə hazırlanan ali təhsilli yerli turizm-servis 

mütəxəssislərinin gücündən tam istifadə olunmaqdadır.  

Turizm servisləri daimi olaraq yenilənən turizm tələbi 

üzərində qurulur. Yeni turizm marşrutlarının yaradılması, daha 

çox yeni turizm ehtiyatlarının dövriyyəyə cəlb olunması, həm bu 

sahədən daha çox gəlir əldə edilməsi, həm də ölkəmizin daha 

geniş tanıdılması deməkdir. Bu baxımdan ötən müddət 

Naxçıvanda turizmin əsl təkamül dövrü olmuşdur. Belə ki, 1980-

ci illərin əvvəlində Naxçıvana gələn turistlər yalnız şəhərin 

mərkəzindəki tarixi abidələrə baş çəkib, daha sonra fermalarla 

dolu Batabata gedə bilirdisə, indi hər bir həvəskar turist qrupu 

üçün ilk olaraq müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahı ilə başlayan 

bir neçə günlük Naxçıvan turları Ordubaddan Qarabağlara, 

Əlincəqaladan Ağbulağa, Gülüstan türbəsindən Batabata qədər 

geniş bir coğrafiyada davam edir. Bu gün Naxçıvanda hər kəsin 

yaxından tanıdığı zəngin turizm ehtiyatları ilə yanaşı, insanları 

heyrətə salan Gurbulaq və Pəzməri şəlalələri, Şahbuzun və 
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Ordubadın ucqar dağ kəndlərindəki istirahət məkanları da 

populyarlıq qazanmaqdadır. Turizmin ilin bütün fəsillərinə 

yayılması prinsipi Naxçıvanda uğurla həll olunaraq həm yay, həm 

də qış mövsümlərində mənalı asudə vaxt keçirilməsi üçün 

əlverişli imkanlar yaradılıb. Nəticədə, bir zamanar Naxçıvan 

şəhərinə heç olmasa, bir turist qrupu gətirilməsi xəyalı ilə yaşayan 

turizmçilərin övladları indi Naxçıvan şəhərindən tutmuş 

Gəmiqayanın 3 min metr yüksəkliyinədək hər yerdə turist daşıyan 

yüzlərlə lüks avtobus və mikroavtobuslarla rastlaşırlar. Bütün 

bunlar isə bir zamanlar Sovet dövlətinin gözdən-könüldən uzaq 

qalmış, sadəcə, kapitalist dövlətləri ilə sərhədyanı bir bölgə 

əhəmiyyətli olmuş Naxçıvanda müstəqillik illərində görülmüş 

sosial-iqtisadi inkişafın, mədəni yüksəlişin məntiqi nəticəsi kimi 

göz önündədir. Qədim diyara səyahət edən turistlərin 

təəssüratlarında yaşayan bu inkişafın mənzərələri isə 100 yaşlı 

qəzetimizin səhifələrini bəzəməkdədir.   

“Şərq qapısı”,   21  avqust  2021-ci il  

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/32086-

turizm-ishinae-dizhzhaet.html  

Muxtar respublikanın inkiĢafında universitetlər də 

mühüm rol oynayır 

Elm və təhsilin cəmiyyətin bütün tarixi inkişaf 

mərhələlərində rolu əvəzsizdir. Məhz qazanılmış elmi biliklər və 

onların gənc nəslə ötürülməsi nəticəsində bəşəriyyət bugünkü 

mədəni inkişafa nail olub. Elmi fikirlərin, araşdırmaların beşiyi 

olmuş universitetlər isə bu mənada, yüzillərboyu mühüm bir 

təkamül yolu keçmiş və bu gün dünyəvi inkişafa hərtərəfli töhfə 

verməkdədir.   

Qədim Naxçıvan özünün elm və təhsil ənənələri ilə Şərqin 

seçilən mərkəzlərindən olub. Hələ İslam mədəniyyətinin 

çiçəkləndiyi erkən orta əsrlərdən bəri naxçıvanlı elm və 

mədəniyyət xadimlərinin fikir və düşüncələri insanların yoluna 

işıq tutub, indiki nəsillərə qədər gəlib çatan qiymətli xəzinəyə 

çevrilib. Bu gün də Naxçıvan sahib olduğu potensialla 

Azərbaycan elm və təhsil məkanında öz sözünü deyən intellekt 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/32086-turizm-ishinae-dizhzhaet.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/32086-turizm-ishinae-dizhzhaet.html
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təbəqəsinə malikdir. Universitetlər başda olmaqla, Naxçıvanda 

fəaliyyət göstərən elm və təhsil ocaqları dövlətin ən yüksək 

səviyyədə onlara göstərdiyi dəstəklə bu gün inkişafının zirvə 

çağını yaşayır.  

Universitetdə təhsil almaq, universitet məzunu olmaq hər 

bir gəncin xəyallarının zirvəsində dayanır. Bu mənada, 

Naxçıvanda fəaliyyət göstərən ali məktəblər, sözün əsl 

mənasında, təkcə azərbaycanlı gənclər üçün deyil, bir çox xarici 

ölkədən gəlmiş əcnəbi tələbələr üçün də çox cazibədar elm, təhsil 

ocaqları, mühüm sosial 

inkişaf mərkəzləridir. 

Muxtar respublikanın 

ümumi sosial-iqtisadi in-

kişafına möhkəm diffu-

ziya olunmuş bu tədris 

ocaqları təmin olunduğu 

ən yüksəkkeyfiyyətli şə-

raiti, maddi-texniki bazası 

və elmi kadrları ilə 

gənclərin hərtərəfli yetiş-

məsi üçün əlverişli 

imkanlar yaradır. Tələ-

bələrin asudə vaxtının 

təşkili, onların sosial-

məişət problemlərinin həlli 

baxımından Naxçıvan 

mühiti burada təhsil alan 

hər bir, xüsusən yerli olmayan tələbələr üçün həmişə doğmadan 

da yaxın olub. Muxtar respublikaya ölkəmizin digər bölgələri ilə 

yanaşı, həm də xarici ölkələrdən təhsil almaq üçün gələn tələbələr 

dünyanın ən asayişli və rahat yaşayış üçün əlverişli bölgəsində 

təhsil almaq, gənclik arzularını reallaşdırmaqla özlərini xoşbəxt 

saya bilərlər.  

Hazırda Naxçıvanın 3 ali təhsil müəssisəsində, 

ümumilikdə, 8 min 874 tələbə təhsil alır. Ali təhsil 

müəssisələrində yaradılmış təhsil infrastrukturu burada oxuyan 
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tələbələrin seçdikləri ixtisasların bütün incəliklərini dərindən 

mənimsəməyə imkan verir. Hələ 1967-ci ildə filial kimi 

yaradılmış Naxçıvan Dövlət Universitetində indiki mərhələdə 

ingiliscə iqtisadiyyatın tədrisinə başlanılması və yaxud texnopark 

yaradılması üçün hazırlıqlar aparılması keçilən uğurlu yoldan 

xəbər verir. ―Naxçıvan‖ Universitetində tədris olunan 

Dinşünaslıq, gələn tədris ilindən bu ali təsil ocağında tədris 

olunacaq Beynəlxalq ticarət və logistika, Kompüter mühəndisliyi, 

həmçinin gələn tədris ilindən Naxçıvan Dövlət Universitetində 

tədris olunacaq Elektrik və elektronika mühəndisliyi, Kompüter 

mühəndisliyi, Beynəlxalq ticarət və logistika, Dövlət və ictimai 

münasibətlər, Yer quruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı, Hərbi 

tibb və digər ixtisaslar isə Naxçıvandakı ali məktəblərin 

cəmiyyətin iqtisadi-mədəni həyatı ilə nə dərəcədə inteqrasiya 

olunduğunun əyani göstəricisidir. Digər yöndən baxdıqda isə 

regiondakı ali məktəblərdə fəaliyyət göstərən ixtisaslı kadrların 

dünyanın öndə gedən düşüncə mərkəzləri ilə başa-baş rəqabətdə 

olduğunu da görə bilərik. Naxçıvanlı elm adamlarının son illərdə 

nüfuzlu xarici elmi jurnallarda dərc olunmuş çox sayda unikal 

elmi məqalələri və digər əsərləri bunu deməyə imkan verir.  

Universitetlər təkcə elm və təhsil ocaqları deyil, 

cəmiyyətin, demək olar ki, bütün sahələrinə təsir gücünə malik 

olan işgüzar müəssisələridir. Elmi məhsulların mübadiləsi üzrə 

dövlət və özəl sektor müəssisələri ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq 

apararaq universitetlər həm də yerləşdiyi şəhər, yaxud kampus 

həyatına gətirdiyi canlılıqla iqtisadiyyatın bir çox digər istehsal və 

xidmət sahələrini də hərəkətə gətirirlər. Tələbə, müəllim, texniki 

işçi kimi yüksək mədəni tələbatları ilə də seçilən belə insan 

potensialı tələbatların ödənilməsi baxımından regional bazara da 

təsir edir. Beynəlxalq əlaqələri genişləndirməklə universitetlər 

həm də ölkəmizin yaxından tanınması işində mühüm çəkiyə 

malikdirlər. Bu mənada, Naxçıvandakı universitetlərdə təhsil alan 

hər bir əcnəbi tələbə, işgüzar görüşlər, konfranslar, təhsil 

mübadiləsi üçün muxtar respublikaya gələn hər bir akademik 

heyət üzvü elit kateqoriyalı turist kimi Azəbaycan iqtisadiyyatına 

da xarici valyuta qazandırır.  
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Xaricdə təhsil almaq müasir dünyada geniş yayılmış 

ənənədir. Xüsusən son onilliklərdə ali təhsil üçün xarici ölkələrə 

üz tutanların sayı artmaqdadır. Bu sırada öndə gedən ABŞ, 

İngiltərə, Türkiyə, Fransa, Almaniya, Avstraliya kimi ölkələrin 

təcrübəsi göstərir ki, xaricə təhsil üçün üz tutanların əsas motivi 

keyfiyyətli təhsil almaqla yanaşı, dünyagörüşünün artırılması, 

dostluq qurulması, yeni tanışlıqlar qazanılması, əlavə dillər 

öyrənilməsi kimi müasir gəncliyi çox maraqlandıran istəklərdir. 

Belə ki, UNESCO-nun məlumatına əsasən son illərdə dünya üzrə 

xaricdə təhsil almaq istəyən tələbələrin sayı 5 milyon nəfərə çatıb 

ki, bunların da yarıdan çoxu Asiya ölkələrindən olub, ABŞ, 

Avstraliya və Avropa ölkələrini seçirlər.  
Ölkəmiz dünyaya inteqrasiya olunduqca qazanılan uğurların 

da sayı artmaqdadır. Dünya ilə tələbə mübadiləsində də mühüm 

nəticələr əldə edən ölkəmizdə bu sahəyə ciddi diqqət yetirilir. Belə 

ki, bir il əvvəlki məlumatlara görə, ölkəmizdəki ali təhsil 

müəssisələrində 86 ölkədən 6000-dən çox əcnəbi tələbə təhsil alıb. 

Eləcə də xaricdə təhsil almaq istəyən azərbaycanlıların sayında da 

artım vardır. Misal üçün, təkcə qardaş Türkiyədə 23 min 

azərbaycanlı tələbə ali təhsil almaqdadır. Bütün bu rəqəmlər təhsil 

kimi çox vacib bir sahədə inteqrasiyanın əhəmiyyətini göstərir. 

Muxtar respublikamızda da ali təhsil müəssisələrində mövcud olan 

təhsil səviyyəsi, tələbələrin asudə vaxtının və sosial-məişət şəraitinin 

yaxşılaşdırılması da burada oxumaq istəyən əcnəbilərin sayını 

əhəmiyyətli dərəcədə artırıb. Belə ki, hazırda Naxçıvan şəhərində 

təhsil alan tələbələrin 1450-si ölkəmizin digər regionlarından gələn, 

1050-yə yaxını isə xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Naxçıvandakı ali təhsil 

müəssisələrində əcnəbi tələbə sayının artımı təhsildə rəqabəti 

artırmaqla bərabər, eyni zamanda mühüm valyuta gəlirləri də 

deməkdir ki, bu da özünümaliyyələşdirmə prinsipləri ilə fəaliyyət 

göstərən müəssisələr üçün çox əhəmiyyətlidir.   

“Şərq qapısı”,   27  avqust  2021-ci il 
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/32137-

rezhional-inkishafda-universitetlaerin-rolu.html  

Ermənilərin çin olmayacaq yuxuları və ya “hay həyatı” 
yaxud Qars müqaviləsinə məhəl qoymayan etnosun acı sonluğu 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/32137-rezhional-inkishafda-universitetlaerin-rolu.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/elm-v-t-hsil/32137-rezhional-inkishafda-universitetlaerin-rolu.html
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Yüzillik dövr yubileylər üçün ən yaxşı zaman bölümü 

olmaqla bərabər, həm də keçmişin, indiki dövrün və gələcək 

nəsillərin tarixi gerçəklikləri bir arada yaşaya bilməsi üçün də ən 

rasional bir müddətdir. Bu mənada, son yüz il ərzində xalqımızın 

yaddaşında dərin izlər qoymuş hadisələrin təhlili onu deməyə 

əsas verir ki, tarixi 

dərindən öyrənib və 

öyrətmədən bir zamanlar 

baş vermiş yaxşı-yaman 

hadisələrin qısa zamanda 

unudulması da qaçı-

nılmazdır ki, bu da 

zamanla ermənilər kimi 

bədnam qonşularımızın 

faşizm xislətinin və onları 

alət edən beynəlxalq 

qüvvələrin məkrli siya-

sətinin bizə vurduğu 

dəhşətli zərbələrlə 

nəticələnmişdir. Bu 

mənada, Naxçıvanın Azərbaycan Respublikası tərkibində 

muxtariyyət statusuna beynəlxalq səviyyədə zəmanət verən Qars 

müqaviləsinin 100 illiyi ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisi Sədrinin “Qars müqaviləsinin 100 illiyinin keçirilməsi 

haqqında” 2021-ci il 8 fevral tarixli Sərəncamı böyük tarixi 

əhəmiyyət daşıyır.   

13 oktyabr 1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsi 

Birinci Dünya müharibəsinin sona çatması və bundan sonra 

Avropada yeni yaranan dövlətlər arasında sərhədlərin 

şəkilləndirilməsi üzrə aparılan siyasi danışıqlar ərəfəsində 

bağlanılaraq tarixdə dərin iz buraxıb. O zaman Türkiyə, Rusiya, 

Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan dövlətləri arasında aparılan 

danışıqların nəticəsində Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində 

toxunulmazlığı birdəfəlik olaraq təsbit edilmişdir. Bundan sonrakı 

dövr isə indiki kimi məğlub durumda olsa da belə, yerində rahat 

otura bilməyən ermənilərin sovet dövründəki min bir fitnə-
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fəsadları nəticəsində, əslində, Qars müqaviləsi ilə qəti şəkildə 

müəyyənləşdirilmiş sərhədlərin pozulması ilə nəticələnmişdir. Bu 

isə ötən dövr ərzində ölkəmizin yurd qeyrətli alimlərini və 

siyasətçilərini narahat etmişdir ki, onlardan biri də 100 illik 

yubileyinə hazırlaşdığımız ―Şərq qapısı‖ qəzetinin 1998-ci il 4 

fevral tarixli sayında ―Qars müqaviləsinə məhəl 

qoyulmadığından…‖ başlıqlı yazı ilə çıxış edən görkəmli 

coğrafiyaşünas alim Səfəralı Babayev olmuşdur.  
Qars müqaviləsi mövzusu son dövrlərdə aktual olmaqla, çox 

sayda alim və tədqiqatçı jurnalistin diqqətini cəlb etməkdədir. 

Xüsusən yaxın keçmişimizdə Qarabağı işğal edərək Naxçıvan 

ərazilərinə də iştahalanan ermənilərin çirkin niyyətlərinə qarşı tutarlı 

arqumentlərlə çıxış etmək baxımından bu tarixi sənəd həmişə əldə 

əsas olub. Məkrli ermənilərə heç zaman, heç bir yerdə inanmamağı, 

onların yalvarışlarının belə, təhlükəli olduğunu bu məqaləsində 

israrla qeyd edən tanınmış alim, AMEA-nın müxbir üzvü Səfəralı 

Babayev də tarixi Qars müqaviləsinin əhəmiyyətini sadə dil üslubu 

və dərin elmi arqumentlərlə izah edərək, əslində, bu müqavilənin 

bağlanılmasından sonra Naxçıvana aid ərazilərin ermənilər 

tərəfindən necə ―oğurlandığını‖ açıq dəlillər və tarixi sənədlərlə 

oxuculara çatdırır. Belə ki, yazıda da qeyd olunduğu kimi, bir 

zamanlar, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə 114 min 

kvadratkilometrlik əraziyə malik olmuş ölkəmizin tarixi Zəngəzur 

torpaqlarının itirilməsi ilə paralel olaraq Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının da Qars müqaviləsinə əsasən təsbit olunmuş 

ərazisinin 1929-cu ildən sonra 625 kvadratkilometrinin tədricən ―yox 

olaraq‖ Ermənistana birləşdirilməsi prosesləri getmişdir. Şübhəsiz, 

mərkəzi Moskva hakimiyyətinin gizli himayəsindən ürəklənən 

həyasız ermənilər müxtəlif bəhanələr gətirərək nəyin bahasına 

olursa-olsun, bunu həyata keçirməyə çalışmışlar. Nəticədə, məqalədə 

də göstərildiyi kimi 1928, 1932, 1942 və 1963-cü illərdə çəkilmiş 

topoqrafik xəritələrdə ermənilərin ələ aldıqları kartoqraflar 

tərəfindən saxtakarlıqlara yol verilərək tədricən on minlərlə hektar 

Naxçıvan torpaqları indiki Ermənistan ərazilərinə qatılmışdır. Bunlar 

da ozamankı Azərbaycan rəhbərliyinin ―gözündən qaçmaqla‖ 

sonralar cəzasız qalan ermənilərin daha da quduzlaşmasına, necə 

deyərlər, arxazəmini yaratmışdır. 
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Bəs Naxçıvanın həmin itirilmiş əraziləri hansılardır? 

Əslində, bu gün ildönümü yaxınlaşan 44 günlük şanlı Vətən 

müharibəsindən sonra təslim olmuş işğalçı Ermənistandakı tarixi 

yurd yerlərimiz olan Qərbi Zəngəzur və ona bitişik ərazilərdəki bu 

torpaqlar bir zamanlar bütöv Azərbaycanın tərkib hissəsi 

olmuşdur. Məqalədə də göstərildiyi kimi, Qars müqaviləsinin 

şərtlərinə əsasən Naxçıvana məxsus olmuş Sədərəyin Kərki 

kəndinə aid olan ərazilərin böyük bir hissəsi, eləcə də Şərur 

rayonunun Xaçik, Horadiz, Şahbuz rayonunun ərazisi olmuş 

Oğbin, Sultanbəy, Ağxəç, Ses, Almalı və İtqıran kəndləri ilə 

yanaşı, Ordubad rayonuna məxsus olmuş Qorçevan kəndləri və 

eləcə də Kilit kəndinin torpaqlarının bir hissəsi bu yolla erməni 

təcavüzünün qurbanlarına çevrilmişlər. Əslində, bir zamanlar bu 

kəndləri yaxşı tanıyan indiki ahıl və nisbətən yaşlı nəslin 

insanlarının söhbətlərindən xatırlayırıq ki, hələ sovetin 

―yenidənqurmasına‖ qədər azərbaycanlılar yaşamış bu yaşayış 

məntəqələri ilə həmsərhəd olan Naxçıvan kəndləri sakinlərinin 

köhnədən qalma tanışlıqları və hətta qohumluq əlaqələri də 

qorunub saxlanılırdı, onlar arasında gediş-gəliş də var idi… 1988-

ci ildən başlanan hadisələrin nəticələri belə, artıq hər kəsə 

məlumdur.  

Tarix göstərir ki, ermənilər hər kəsin imza atıb hörmət 

etdiyi beynəlxalq sənədlərə məhəl qoymayan və bəzi hallarda da 

bundan qazanclı çıxan dünyadakı tək bir etnik qrupdur. Ancaq, 

necə deyərlər, zaman dəyişilmiş və astarı üzündən daha təhlükəli 

olan erməni sifətini artıq bütün aləm tanıyır. Bu gün otuz illik 

işğalçı sərxoşluğundan sonra müzəffər Azərbaycan Ordusunun 

təpəsinə vurduğu dəmir yumruqdan sərsəmləyən erməni 

cəmiyyəti gündüzlər bir-birini didib, gecələr də revanşist 

xəyallarla bir növbəti sabah üçün narahat yuxuya dalır. Və belə 

görünür ki, bu yuxudan da heç vaxt ayılmayacaqlar.      

 “Şərq qapısı”,   14  sentyabr   2021-ci il  

http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/32302-dash-

doevrunun-hay-haeyat.html  

http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/32302-dash-doevrunun-hay-haeyat.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/32302-dash-doevrunun-hay-haeyat.html
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Naxçıvanın turizm potensialının təbliği “ġərq qapısı” 

qəzetinin səhifələrində 
XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq dünyada sürətlə 

yayılmağa başlayan turizmin inkişafı bu sahənin geniş təbliğatı 

ilə mümkün olmuşdur. Turizm ehtiyatlarının və ümumilikdə, 

turizm potensialının öyrənilməsi ilə yanaşı, onların kütləvi 

təbliğatı da insanları səyahətlərə 

cəlb edən amillərdən biridir. Məhz 

buna görə də 100 illik yubileyi 

qeyd olunan “Şərq qapısı” 

qəzetinin də Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında turizmin 

təbliğində çox mühüm xidmətləri 

olduğunu deyə bilərik. Belə ki, 

hələ keçmiş sovetlər dönəmində 

turizmin tamamilə dövlət 

inhisarında olduğu vaxt 

sərhədyanı bölgə olan Naxçıvana 

əcnəbi turistlərin səfərləri 

məhdudlaşdırılmış və qədim 

diyarın turizm ehtiyatları da 

istifadəsiz qalmışdı. Bununla belə, 

insanların yaşadığı diyarın sahib 

olduğu təbii gözəlliklərini, tarixi-

mədəni zənginliklərini tanıtmaq, 

bununla fəxr etmək kimi 

vətənpərvər hissləri həmişə, hər 

fürsətdə özünü göstərirdi. Belə 

unikal imkanları isə hələ 70-80 il əvvəl öncül mətbuat 

orqanlarından biri olan “Şərq qapısı” qəzeti yaradırdı.   

Bu gün Naxçıvana səfər edən turistlərin əsas motivləri 

arasında qədim diyarın tarixi abidələri, təbii sərvətləri və 

qonaqpərvərlik elementləri ilə tanışlıq mühüm yer tutur. Qəzetin 

arxivinə nəzər saldıqda hələ 1940-cı illərdən başlayaraq 

Naxçıvanın mineral suları, yaşı min ilə çatan qədim abidələri 

haqqında olan məqalələri bugünkü turizm ehtiyatları haqqında 
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dərc olunan çoxsaylı yazıların girişi kimi də qiymətləndirmək 

mümkündür. Şübhəsiz, bunlar o zaman çox ciddi şəkildə aparılan 

kommunizm ideologiyasının fonunda çox cəsarətli addımlar idi və 

həmin dövrdə mərkəzin icazəsi olmadan ayrı-ayrı bölgələrin, 

xüsusən də Naxçıvan kimi iki kapitalist dövləti ilə həmsərhəd 

olan bir regionun turizm cazibəsindən danışmaq böyük qətiyyət 

və vətənpərvərlik duyğusu tələb edirdi.  

Həmin dövrlər qəzetin səhifələrində indiki kimi birbaşa olaraq 

insanları turizmə çağıran, asudə vaxtını səyahətlərdə keçirməyi 

təbliğ edən yazılar olmasa da, Naxçıvanın turizm imkanlarının 

təbliği və ümumiyyətlə, ―turizm‖ və ―turist‖ ifadələrinin ilk dəfə 

işlədilməsi baxımından 20 oktyabr 1957-ci ildə dərc olunmuş 

―Qafqazın turist xəritəsi‖ adlı məqalə diqqəti cəlb edir. Bu 

məqalədə Naxçıvanın turist marağı kəsb edən görməli yerləri 

haqqında Moskvada çap edilmiş turist xəritəsində qeyd olunması 

barədə məlumatlar vardır. Daha sonra qəzetin 17 may 1959-cu il 

sayında dərc olunmuş ―Dağ-iqlim kurortlarından geniş istifadə 

edək‖ adlı yazı Naxçıvanda müalicə turizminin perspektivlərinə 

mütəxəssis rəyi baxımından əhəmiyyətlidir. 19 iyul 1961-ci il 

tarixli ―Turizmi inkişaf etdirək‖ başlıqlı yazı isə həcmcə kiçik 

olsa da, əslində, o dövrdə insanların turizm mövzulu yazılara nə 

qədər çox meyilli olduğunu göstərir.  

Qəzetdə 13 noyabr 1964-cü il tarixdə dərc edilmiş ―Culfa 

turist şəhəri olacaqdır‖ başlıqlı kiçik yazı o dövrdə şəhərin 

mühüm tranzit mövqeyinə hesablanmış və bəlkə də, 30 il sonra, 

yəni Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə xaricə turist səfərlərinin 

çox geniş yayıldığı dövr üçün qiymətli ideyalar ortaya qoyur. 

Yaxud Şahbuzun təbiət gözəli Batabat yaylağının yalnız ferma və 

yaxud heyvandarlıq məqsədilə istifadəsinə bir növ üsyan edən 

görkəmli elm xadimi Budaq Budaqov hələ qəzetin 27 sentyabr 

1969-cu il sayında ―Mərcan gözlü Batabat‖ başlıqlı yazısı ilə bu 

cənnətməkanın gözəl turizm, istirahət guşəsi olduğunu dilə 

gətirirdi. Bugünkü yazılarla müqayisədə mövzuya akademik 

səviyyəli yanaşma baxımından həmin yazını qəzetin turizm 

təbliğatı tarixində bir başlanğıc da saymaq mümkündür. Daha 

sonrakı dövrlərdə qələm əhlinin müxtəlif rekreasiya, tanışlıq 
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məqsədli yazılarını görsək də, qəzetin 8 iyun 1976-cı il tarixli 

nömrəsində Əməkdar jurnalist Nurəddin Babayevin ―İstirahət! 

Necə, harada‖, yaxud Muxtar Məmmədoğlunun 1 oktyabr 2004-

cü il tarixli ―Ölkə üçün gəlirli sahə: turizm‖ başlıqlı yazılar asudə 

vaxtın təşkili baxımından dövrünün reallıqlarına görə çox aktual 

məqalələr idi.  

 Sonrakı dövrlərdə qəzet turizm və tanıtım baxımından 

olduqca rəngarəng mövzulara toxunurdu. Məşhur norveçli səyyah 

Tur Heyerdalın Azərbaycana səfərindən tutmuş (3 sentyabr 1981-

ci il) ulu öndər Heydər Əliyevin büstünün Naxçıvan şəhərinin ən 

gözəl yerində – Əcəmi seyrəngahında açılması ilə əlaqədar 

verilmiş geniş yazıyadək (1 avqust 1986-cı il) olduqca maraqlı 

yazılar vardır.  

Naxçıvanın cazibədar turizm ehtiyatlarının təbliği hətta 

Azərbaycan xalqı ən ağır günlərini yaşadığı 1988-1994-cü illərdə 

də unudulmamışdır. O zamanlar Novruz bayramı şənliklərinə 

icazə verilməsi, müqəddəs Əshabi-Kəhf ziyarətgahına edilən 

səfərlərin azad olması, daha sonra sərhədyanı ticarətin 

liberallaşması və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik 

arzularından doğan qovuşmaq istəyi qəzetdə dərc olunan yazıların 

da motivlərini təşkil edirdi. O dövrdə Naxçıvanda siyasi 

fəaliyyətlə məşğul olan ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin 

fəaliyyəti nəticəsində sovetlərin dağılmasından və erməni 

təcavüzü nəticəsində təklənmiş Naxçıvan əcnəbi jurnalistlərin, iş 

adamlarının və diplomatların səfər etdiyi region kimi diqqəti 

çəkirdi. ―Türkiyə-Azərbaycan: qarşılıqlı faydalı işgüzar əlaqələr‖ 

(4 mart 1990-cı il), ―Təbriz oxuyur‖du dağlar başında‖ (25 aprel 

1990-cı il), ―İtaliya jurnalistləri Naxçıvanda‖ (18 iyul 1990-cı il), 

―Türkiyənin nümayəndə heyəti Naxçıvanda‖ (17 yanvar 1991-ci 

il), ―Ərzuruma gedən yollar (15 may 1991-ci il), 1992-ci ildə 

Naxçıvan Hava Limanına ilk iritutumlu təyyarələr qəbul 

edilməsindən xəbər verən 3 mart sayında ―Yeni hava xətti açıldı‖, 

ümummilli lider Heydər Əliyevin 23 mart 1992-ci ildə Türkiyəyə 

səfəri zamanı Türkiyə Respublikasının Baş naziri Süleyman 

Dəmirəllə görüşü barədə (1 aprel 1992-ci il), Türkiyə 

Respublikasının Baş naziri Süleyman Dəmirəlin 28 may 1992-ci 
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ildə Naxçıvana səfəri (30 may 1992-ci il) barədə yazıları bu 

dövrdə qəzetin səhifələrində oxuyuruq.  

16 dekabr 1995-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun Naxçıvana rəhbər 

seçilməsi muxtar respublikanın müasir inkişafında dönüş nöqtəsi 

oldu. Bundan sonrakı dövr bütün sahələrdə, o cümlədən turizmin 

inkişafında da yeni mərhələ başladı. Bu dövrdən sonra 

Naxçıvanda həyata keçirilən elmi tədbirlər, simpozium və 

konfranslar, rəsmi səfərlər turizmin inkişafına mühüm təsir edən 

amillər olmuşdur. Qədim diyardakı abidələrin tədqiqi və bərpası, 

muzeylərimizin fəaliyyətinin işıqlandırılması, yeni muzeylərin 

yaradılması, yaşıllıqların artırılması, biomüxtəlifliyin qorunması 

ilə yanaşı, həyata keçirilən infrastruktur layihələri öz nəticəsini 

turizmin də inkişafında göstərmişdir. Naxçıvanda yeni otellərin 

inşası, mövcud otellərin 5 ulduzlu keyfiyyət standartları 

səviyyəsində yenidən qurulması, turizmin idarəolunması üzrə 

aidiyyəti təşkilatların müasir maddi-texniki şəraitlə təmin 

olunması kimi turizmin inkişafına müsbət təsir edən amillər 

qəzetin ilk səhifələrində oxuculara təqdim edilmişdir.  

2011-ci il ölkəmizdə ―Turizm ili‖ elan olunmuşdur. 

Həmin il qəzet də bu istiqamətdə təbliğatda dönüş etmiş, geniş 

təhlil və təbliğ məzmunlu yazılar dərc etmişdir. Bu dövrdən 

başlayaraq qəzetdə ―Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm 

marşrutları‖ rubrikasındakı silsilə məqalələr, muzey ziyarətləri, 

əcnəbi turistlərin Naxçıvana səyahət təəssüratları, Naxçıvan 

haqqında xaricdə nəşr olunmuş yazılar haqqında xəbərlər qəzetin 

səhifələrini oxunaqlı etmişdir. 2012-ci ildə qəzetin internetdə 

yayımlanması, ayrıca olaraq ingiliscə turizm məzmunlu 

məqalələrin virtual məkanda yüz minlərlə oxucuya çatdırılaraq 

Naxçıvana səyahətə gəlmək istəyənlər üçün əsl informasiya 

komfortu yaratmışdır. Həmin illərdə ölkə başçısının Naxçıvana 

səfərləri, türkdilli ölkə liderlərinin muxtar respublikada keçirilmiş 

zirvə görüşləri, tanınmış elm, mədəniyyət xadimlərinin səfərləri, 

ənənəvi olaraq keçirilən beynəlxalq idman tədbirləri, 

müxtəlifməzmunlu festivallar turizm-tanıtım baxımından da əsl 
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fürsətə çevrilmiş və bu mühüm hadisələr qəzetin başlıqlarında yer 

almışdır. 

18 mart 2016-cı il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisində ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin 

inkişaf etdirilməsi‖ mövzusunda müşavirə keçirilmiş, aidiyyəti 

təşkilatlar qarşısında ciddi vəzifələr qoyulmuşdur. Müşavirədə 

çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

cənab Vasif Talıbov muxtar respublikadakı turizm ehtiyatlarının 

və yaradılmış turizm infrastrukturunun potensialından tam istifadə 

olunmadığını qeyd edərək əlaqədar təşkilatların Naxçıvana 

turistlərin səyahətlərinin artırılması üçün daha səmərəli işləmələri 

üçün ciddi tapşırıqlar vermişdir. 

2018-ci ildə Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan 

olunmuşdur. Bu mühüm beynəlxalq tədbir çərçivəsində 

Naxçıvana səfər etmiş çoxsaylı qonaq blokada şəraitində 

Naxçıvanın hərtərəfli inkişafına şahid olmuş, xalqımızın 

qonaqpərvərliyinə və tolerantlığına heyran qalmışlar. Bütün 

bunlar bir əsrə yaxın jurnalistika təcrübəsi məktəbində yetişmiş 

qəzet əməkdaşlarının usta qələmində işıqlandırılmış, müxtəlif 

mövzulara toxunulmuşdur.  

Bu gün Naxçıvan özünün əsl intibah dövrünü yaşayır. 

Naxçıvana gələn hər bir qonaq, hər bir peşəkar səyyah 

Gəmiqayadan bu qədim Nuh yurduna ani bir nəzər salıb, 

Ordubadın qədim küçələrində yüz illər öncəsinə səyahət edir, 

Əshabi-Kəhfdə ürəyinin ən şirin arzuları üçün dualar edib, 

Haçadağdan doğan Günəşin parıltısına heyran olur, Gurbulaqdan 

su içib, Batabatın, Ağbulağın yaşıl libasından özünə çiçək çələngi 

tutur, Əlincənin zirvəsinə birnəfəsə çıxıb, Duzdağın təmiz 

havasında sərinləyir, Əcəmi sənətinin qüdrəti qarşısında baş əyib, 

Naxçıvanqalada özünü evindəki kimi hiss edir. Beləcə, bir 

həftəliyə Naxçıvana gəlmiş turistlər bu torpağın məhəbbətindən 

doymadan 5 minillik tarixi şəhərə əlvida demədən yenidən bir də 

səyahət üçün gələn mövsümə hazırlıqlar aparır.  

Bütün bunlar, müasir Naxçıvanın 100 yaşlı qəzetimizin 

səhifələrinə sığmayan turizm mənzərəsinin yaddaşlarda qalmış iri 
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başlıqlarının, gözəlliyindən doyulmayan fotolarının qısa 

hekayəsidir.        

 “Şərq qapısı”,   24  sentyabr   2021-ci  il  
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/32441-nakhdzh-

van-n-turizm-potensial-n-n-taeblizhhi-shaerzh-zhap-s-zhaezetinin-

saehifaelaerindae.html  

ġuĢa gözəldir… 
Gözəl ġuĢa haqqında ən gözəl kəlmələrdən seçmələr 

(“ġərq qapısı” qəzeti, 1970-1990) 

  Torpaq, Vətən, böyük və güclü Azərbaycan! Bu gün 

qəhrəman şəhidlərimizin ölməz xatirəsinin anım günündə hər bir 

Azərbaycan vətəndaşının ürəyini dağa döndərən bu kəlmələrin 

nidası bir il əvvəl düşmənin canına vahimə salmış ―Qarabağ 

Azərbaycandır!‖ kəlməsinin nidası ilə qoşalaşdıca xalqımızın, 

onun müzəffər ordusunun qarşısına heç bir işğalçının bir daha 

çıxa bilməyəcəyini bütün dünya şahid olur.  Ədalətsiz yaşamağa 

alışmış, otuz il dil sürüyüb, reallıqları görməzdən gələn dünya ən 

sonunda böyük ədalətlə barışmalı oldu: Şuşasız Qarabağ, 

Qarabağsız ümumiyyətlə Azərbaycan ola bilməz! Çünki bu 

torpaqlara hələ erməni nəfəsi dəyməyəndə Qarabağ, Şuşa bizim 

yaddaşımızın kökündə, nəğmələrimizin nəqəratında, ən gözəl 

kəlmələrin başlığında yaşayır, nəsildən nəsilə yaşadılırdı. Elə bir 

başqa tarixi ədalətsizliklə, Zəngəzurun hay köçmənlərinə hədiyyə 

http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/32441-nakhdzh-van-n-turizm-potensial-n-n-taeblizhhi-shaerzh-zhap-s-zhaezetinin-saehifaelaerindae.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/32441-nakhdzh-van-n-turizm-potensial-n-n-taeblizhhi-shaerzh-zhap-s-zhaezetinin-saehifaelaerindae.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/humanitar/turizm/32441-nakhdzh-van-n-turizm-potensial-n-n-taeblizhhi-shaerzh-zhap-s-zhaezetinin-saehifaelaerindae.html
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olunması ilə böyük Azərbaycanan ayrı düşmüş qədim Naxçıvan 

torpağında yaşadılan Şuşa, Qarabağ sevgisi kimi. 

Bu sevginin ətrini bu günümüzə qədər qoruyub saxlayan 

Naxçıvanın 100 yaşlı mətbu orqanı olan ―Şərq qapısı‖ qəzetinin 

onillər əvvəlki qızıl arxivindən qiymətli seçmələri oxucularımıza 

olduğu kimi imzaları ilə birlikdə təqdim edirik. 

* * * 

Təbiət öz səxavətini bizim şəhərdən əsirgəməmşdir. 

Sağlam dağ havası, sıx yaşıllıqlar sanki nəhəng oksigen fabrikidir. 

Yaxınlıqda mineral su çeşmələri. Yaxşı istirahət etmək üçün 

bundan artıq nə lazımdır. Biz Şuşanın kurort sərvətlərindən 

mümkün qədər geniş istifadə etməyə çalışırıq. Şəhər böyüyür, öz 

hüdudlarını genişləndirir… 

Valeh Kazımov, 15  fevral  1970 

* * * 

Uca dağlar qoynunda məskən salmış Şuşanın bu günü 

könül oxşayandır. Onun gözəl təbiəti, hüsünə sığmayan mənzərəsi 

vardır. Bu şəhərin görkəmi mərmər pillələri xatırladır. Bir-birinin 

ardınça munçuq kimi düzülmüş yaşayış evləri, içtimai binalar biri 

digərinin qarşısını kəsməsin, onu ört-basdır etməsin deyə səki 

kimi pilə-pillə ucaldılmışdır. Bu da onun görkəmini daha füsunkar 

etmişdir… 

Cəlal Rəfiyev,  11 mart 1970 

* * * 

Dərələr və dağlar üzərində salınmış Şuşanı qartal yuvası 

adlandırmışlır. Şairlər onun gözəlliyinə şeirlər qoşmuş, təbiblər 

gözəl ab-havasından riqqətə gəlmişlər. Bir zamanlar Şuşa qala 

kimi tikilmişdir. Qalanın indiyədək qalan divarlarının hündürlüyü 

8 metrə çatır. Şəhərdə bu gün belə XVIII əsrdə tiiklmiş qalaları 

görmək olar. 

Şuşa lap qədimdən şairləri, bəstəkarları, xanəndələri, 

yazıçıları ilə məşhurdur. Bu şəhər Vaqifin, Ü.Hacıbəyovun, 

Bülbülün vətənidir. Böyük rus şairi Sergey Yesenin öz 

məktublarının birində yazmışdır ki, Qafqazda deyirlər: ―Əgər sən 

xanəndəlik etmirsənsə deməli Şuşadan deyilsən‖… 

Alqayıt Kərimov  18  sentyabr  1973 
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* * * 

El arasında Şuşanı Azərbaycanın xalq musiqi 

konservatoriyası adlandırırlar. Həqiqətən də belədir. Şuşa 

istedadlı musiqi xadimləri yetişdirmiş, özünün zəngin sənət irsi ilə 

şöhrətlənmişdir. Şuşada musiqi ilə bağlı olmayan ailə tapmaq belə 

çətindir… 

F. Əliyeva, Şuşadakı Şərq musiqi alətləri fabrikinin ustası,  

23 aprel 1975 

* * * 

Başı buludlarda gizlənən qarlı-qartallı dağların zirvəsini 

görmək istəsəniz Şuşaya gəlin. Dərin dərələrin, sıx meşələrin, 

təkrarolunmaz gözəlliyinə, dolama yollara baxmaq istəsəniz 

Şuşaya gəlin. Sıldırımlardan tökülən gur çayların, nəğməli 

şəlalalərin səsinə qulaq asmaq istəsəniz Şuşaya gəlin. Diş 

göynədən İsa bulağından bircə qurtum içmək, dünyada yeganə 

olan Xarıbülbül çiçəyinin ətrini duymaq, cüyür gözlərinin 

gözəlliyinə baxmaq istəsəniz Şuşaya gəlin. Saymaqla qurtaran 

deyil bu yerlərin füsunkarlığı… 

Q.Ağayev,  3 aprel  1975 

* * * 

ġuĢanın baharı 
Qızıl işığını, qızıl nurunu, 

Bulud ələklərdən ələyir günəş. 

Səhər yağışında yuyunan dağı, 

Körpə tək şəfəqə bələyir günəş 

                     * 

Zirvədən açılan kəlağay-duman 

Dərin dərələrdə baş alıb gedir. 

Olur şəfəqərlə üfüqlər əlvan, 

Çaylar qıjıltıyla səs salıb gedir. 

                      * 

Güneylər bürünür yaşıl alova, 

Quzeylər ağarır dənər qar kimi. 

Ağaclar üstündə çoxalır yuva, 

Quşlar vəcdə gəlir bəstəkar kimi 

                       * 
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Sərin külək əsir Cıdır düzündən, 

Titrəşir çiçəklər bir ehtizazla. 

Qıvrılır səmada şimşəklər hərdən, 

Göylər qaqqıldayır coşqun avazla. 

                        * 

Bahar paltarını geyinib Şuşa, 

Olur şirin nəğmə, qanadlı şeir. 

Bu gözəl bahara söz qoşa-qoşa, 

Sənətkar olmuşdur Bülbül, Üzeyir. 

Elman Elsəvər,  23  aprel  1975 

* * * 

Məşhur Avropa səyyahlarından biri demişdir: Şuşanın 

baharı əsrarəngiz rənglərin, sehirli səslərin, ürəkləri sənət alovuna 

salan qanadlı düyğuların birliyindən yaranır. Bu baharda qeyri-adi 

bir yaraşıq, ülviyyət və gözəllik büsatı vardır. Əfsunlu 

qıfılbəndlərdən keçib, ürəklərə süzülən əvəzsiz musiqi çalarları, 

şirin zəngulələr, laylalar qədər incə və məlahətli muğamat 

guşələri bu torpağən nəfəsidir… 

Hüseyin Razi,  27  aprel  1977 

* * * 

Bu gün əlvan gözəlliklər sərgsi kimi zirvədə dayanmış 

Qarabağın xəritəsindəki Xankəndi rəvayətlərdə, kövrək xatirlərdə, 

nisgilli söhbətlərdə xəyalımızın güzgüsünə düşür. Bu güzgüdə 

ərlər, ərənlər, yadelli qəsbkar süngüsü ilə döşləşib adımızı 

yenilməzlər tarixinə yazan əcdadımızın vüqarlı görkəmi, şirin 

zəngulələr, qanadlı guşələr, incə xallar selində birləşib gur nəhrə 

dönən musiqimizin sehirli qıfılbəndləri, torpağın doğmalıq 

bəsirəti, analıq mehri canlanır. 

Keçmişin dalğın və mükəddar görkəmini xəyala gətirəndə 

Xankəndi elə bil bir anlığa əsatirləşib kədərli hekayətləri ilə dil 

açır, qədim təzkirə kimi gözlərimiz önündə səhifələnir. Bu 

səhifələr də sanki əfsunlu şikəstə kimi qarlı-qartallı dağların 

qaşında səsləşib əks-sədası ilə bizi düşündürür… 

Hüseyin Razi,  12  iyul  1979 

* * * 
Yolumuza göylər su çiləyir, narın yağış altında Şuşa dolaylarını 

qalxırıq. Gözlərimiz önündə Qarabağın gözəllik sərgisi açılır. Bahar öz 
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fırçası ilə qarlı-qartallı dağlar, keçilməz dərələr boyunca təkrarolunmaz 

yaraşıq büsatı yaratmışdır. Dolaylar əzəmətli bir qalanın bürclərinə sarınan 

pillələr kimi görünür. Bu pilləri qalxdıqca gözlərimiz önündə elə bil tarix 

səhifələnir. Əsrlərin arxasına boylanırıq, üfüqlə birləşmiş kimi görünən 

qranıt hasarlarda sanki bütün Qarabağın vüqarı cəm olunmuşdur... 

Hüseyin Razi, 1 may  1982 

* * * 

Salon titrəyirdi. Hamı bir nəfər kimi ayağa qalxaraq 

balaca sənətkarları alqışlayırdı. Rus, moldovan, ukraynalı, latış və 

başqa millətlərin nümayəndələri onları başa düşməsələr də 

Qırxqız dağlarının bulaqları kimi həzin şırıltıyla axıb gedən 

böyük Qarabağ musiqisinin təsirindən yaxa qurtara bilmirdilər. 

İlahi, bu qızılgüllər kimi pak olan körpələrin ürəyindən qopub 

gələn səs idimi, yoxsa möcüzə?… 

“Şərq qapısı”, 6 avqust 1988 

* * * 

Xalqımız üçün çox həyəcanlı olan bu payız günündə də 

ana torpağın harayı çox qüdrətlə səslənməkdədir. Mənə elə gəlir 

ki, Araz boyda ayrılıq şırımına baxmayaraq o sahilli, bu sahilli bir 

arzu ilə bütövləşən Azərbaycan ayağa qalxaraq, məğrur qamətini 

haqsız zərbələrə söykəyir, andını və məsləkini bayrağa çevirib, 

üfüqlərə qaldırır. 

Bütün dünya Azərbaycan xalqının vətən və ədalət naminə 

göstərdiyi fədakarlığa heyrət və heyranlıqla baxır. Bizə layqed 

olanlar həqiqətə göz yuman, satqınlıq edib özgə torpağına qəsd 

edənlər, süfrəmizin çörəyinə, Bakı nefti ilə yanan çırağına xəyanət 

edənlər, onların havadarlarıdır. 

Saxta dostluğuna inandığımız insanları tanımaq üçün hələ 

böyük Nizami Gəncəvi belə demişdi: 

Yaxşı ad qazanmış gözəl dost ara, 

Onda yetişərsən ağ günə, vara 

Hüseyin Razi, 27 noyabr 1988.  

MİA.AZ,   16 oktyabr  2021-ci il   
https://www.mia.az/w1022711/susa-gozeldirhellip-2021-10-16-210839  
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Tarixi yurd yerlərimizin adını fəxrlə yaĢadan 

qəzet 

 Doğma torpağa bağlılıq insanı həmişə qürurlandıran, 

buna görə fəxr edib adını yaşatmağa çalışdığı ən ali 

duyğulardan biridir. Bu mənada, ana nəvazişi qədər səmimi 

olan torpaq təəssübü heç bir 

çətinlik qarşısında sınmadan 

hər bir kəsin həyatına, onun 

qurub-yaratmaq arzusuna 

məna verən ən bariz 

vətənpərvərlik nümunəsidir. 

Yaşadığı torpağın hər qarışını 

özünün ad-sanı kimi qorumaq 

isə Azərbaycan xalqının 

çoxəsrlik şanlı mübarizəsinin 

tarixində qalın səhifələrlə iz 

qoymuşdur. Elə birəsrlik tarixə 

malik “Şərq qapısı” qəzetinin 

səhifələrində doğma yurd 

yerlərimizin adını əsassız 

şəkildə hansısa səbəbdən 

dəyişdirmiş imperiyaya qarşı 

aparılan mübarizə kimi.  

Son yüz ildə Naxçıvanın 

ictimai-siyasi həyatında, 

əhalinin maariflənməsi və 

informasiya tələbatının 

ödənilməsində mühüm rol 

oynamış ―Şərq qapısı‖ qəzeti ən 

keçilməz senzura dövrlərində 

belə, müxtəlif mövzularla çıxış edərək vətənpərvərlik hisslərinin 

təbliği, milli maraqlarımızın qorunması və dəyərlərimizin 

yaşadılması istiqamətində mühüm xidmətlər göstərmiş, cəsarətli 

yazılarla bu gün qürurla vərəqlənəcək arxiv yaratmışdır. Bu 
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istiqamətdə olan yazılar Naxçıvanın tanınmış insanları, 

yurdumuzun sərvətləri, təbiət gözəllikləri, respublika 

hüdudlarından kənarda məşhur olan Naxçıvan məhsulları 

haqqında olmaqla, əslində, bu gün üçün də qiymətli tarixi 

mənbədir. Ötən dövrlərdə, sovet ideologiyasının qaynar çağındakı 

qəzetin nüsxələrinə nəzər saldıqda mərkəzdən göstərilən hər cür 

təzyiqlərə baxmayaraq, tarixi mövzuda yazılmış hər bir məqalə 

yazıldığı dövr üçün aydın yol olmaqla, bu gün üçün də zamanının 

haqsızlıqlarına qarşı bir kükrəyiş olduğunu seçə bilirik. Elə qədim 

Oğuz-türk yurdu Şərurun adının dəyişdirilməsinə qarşı da üsyan 

edib onu başlıqlarda yaşadan məqalələr kimi. 

Şərur Naxçıvanda ən qədim insan məskənlərinin mövcud olduğu 

bölgələrdəndir. Tarixçilərimiz rayon ərazisindəki Qazma 

mağarası, Ovçulartəpə, Qızqala və Oğlanqala abidələrinin bu 

yurdun tarixini öz daş yaddaşında yaşatdığını sübut ediblər. 

―Şərur‖ sözünün etimologiyası da həmişə tədqiqatçıların diqqətini 

çəkmiş, müxtəlif fikirlər irəli sürülmüşdür. Bu ad ―Kitabi-Dədə 

Qorqud‖ dastanında ―Şəruk‖ kimi xatırlanmış, xalq arasında 

―Şərur‖ və daha çox isə ―Şəril‖ kimi işlədilmiş, bu istiqamətdə 

araşdırmalar aparan tədqiqatçılar ―Şərur‖ adının türk mənşəli 

olması barədə yekdil fikrə gəlmişlər. 

Rəsmi mənbələrə əsasən 1870-ci ildə yaradılmış Şərur-

Dərələyəz qəzasının əsasında 1930-cu ildə Şərur rayonu təşkil 

olunsa da, 1964-cü ilədək ―Noraşen‖, 28 fevral 1991-ci il 

tarixədək isə ―İliç‖ adlandırılmışdır. Şübhəsiz, bu qədər qədim 

tarixə malik olan, təkcə Azərbaycanda deyil, bütün Türk 

dünyasında adı ilə tanınan bu yurd yerimizə belə qondarma adlar 

yapışdırılması köklü-budaqlı bar ağacına qurumuş budağı zorla 

calaq etmək kimi mənasız cəhddən başqa bir nəticə verməmiş, son 

nəticədə, insanların yurd sevgisi və sağlam düşüncəsi qalib 

gəlmişdir. Bu mübarizəni isə ozamankı ziyalılar qəzetin 

səhifələrindəki çıxışlarında hər addımda aparırdılar. 

Həmin dövrlərdə qəzetin səhifələrində diqqəti cəlb edən ilk 

―Şərur‖ başlıqlı yazı 11 oktyabr 1967-ci il tarixli nömrəsindəki 

―Şərur düzlərinin bərəkəti artır‖ adlı məqalədir. Burada müəllif 

Şərurun güclü kənd təsərrüfatı potensialından söhbət açaraq 
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torpağa bağlı insanların halal əməyindən bəhs etmişdir. Başlığa 

çıxarılmış doğma ―Şərur‖ adının ilk təcrübəsini uğurla davam 

etdirən qəzet daha sonra - 2 noyabr 1972-ci il tarixli nömrəsində 

―Şərurun pərisi‖ adlı oçerki ilə daha cəsarətli addım atmış, yazıda 

Şərur elinin əmək qəhrəmanlarından bəhs etmişdir. Diqqəti çəkən 

maraqlı bir cəhət də odur ki, burada ―İliç‖ kəlməsini heç 

işlətməmişdir. Ümumiyyətlə, 1970-ci illərdən sonra qəzetin bütün 

digər sahələrdə olduğu kimi, bu mövzuya yanaşmada da xeyli 

dərəcədə aydınlandığını göstərmək olar ki, burada da, şübhəsiz, 

xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik 

etməsi ilə respublikada milli oyanış hisslərinin güclənməsi 

mühüm amil olmuşdur. 

Sonrakı illərdə qəzet ―Şərur‖ mövzusuna davam edərək 7 

noyabr 1972-ci il tarixdə rayonda çıxan ―İşıqlı yol‖ qəzeti 

əməkdaşının imzası ilə ―Şərurun ağ günləri‖ adlı geniş məqalə 

dərc etmişdir. Burada müəllif Şərurun gözəlliklərindən danışaraq 

oxucunu, sanki virtual olaraq bu torpağa səyahətə dəvət edir. 

Yazıda diqqətçəkən məqam müəllifin yazının başlığı ilə birgə 

mətn daxilində 10 dəfə ―Şərur‖ adını təkrarlayaraq oxucu 

təfəkkürünə onun canlı diffuziyasına nail olmasıdır. Təxminən, 1 

ay sonra 17 dekabr 1972-ci il tarixdəki ―Şərurun dan ulduzu‖ 

başlıqlı yazısında da bu torpağın zəhmətkeş əmək adamlarından 

bəhs olunaraq mövzuya davam edilir. 

Şərur torpağını cənnətməkan edən qəhrəman insanların 

həyatını işıqlandıran qəzet 8 mart 1977-ci il tarixli nömrəsində 

―Şərur qızları‖, 24 iyul 1981-ci il tarixli nömrəsində―Şərurun igid 

oğlu‖, 12 avqust 1982-ci il tarixli nömrəsində ―Şərurun nəğməkar 

qızı‖, 29 may 1988-ci il tarixli nömrəsində ―Şərurun əsgər 

oğulları‖ başlıqlı yazıları ilə bu mövzunu davam etdirmişdir. 

―Şərur qızları‖ adlı yazıda qəzet Şərur torpağının yetirmələri - 

Sosialist Əməyi qəhrəmanları - Bahar Talıbova, Raziyyə 

Rüstəmova, Fatma İmamquliyeva, Tamam Əliyeva, Növrəstə 

Quliyeva və digər qadın əmək qəhrəmanlarının həyat və əmək 

fəaliyyətləri haqqında geniş məlumatlar verərək, bugünkü 

oxucular üçün də qiymətli mənbə yaratmışdır. 

Şərur torpağının yetirdiyi yaradıcı insanlar onun şöhrətini hər yerə 
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yayıblar. Şərurun qədim mədəniyyət abidələri, xalq yaradıcılığı 

nümunələri insanların yaddaşında yaşadılmış və Azərbaycan 

xalqının milli sərvəti kimi dünya mirasına qazandırılmışdır. Bu 

mənada, ―Şərur yallısı‖ hələ ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq 

xalqımızın qədim mədəniyyətini layiqincə təmsil etmiş, ansambl 

keçmiş ittifaq şəhərlərində və çox sayda xarici ölkədə qastrol 

səfərlərində olmuş, uğurlu çıxışlar etmişdir. ―Şərq qapısı‖ qəzeti 

də zaman-zaman bu mövzuya toxunaraq ―Şərur‖ səfərə hazırlaşır‖ 

(20 iyul 1973-cü il), ―Arpaçay nəğmələri‖ (21 fevral 1974-cü il), 

―Şərur‖ xalq yallı ansamblı‖ (5 may 1976-cı il), ―Şərur yallıları‖ 

(29 oktyabr 1980-ci il), ―Yallı Şərurun ruhudur‖ (12 dekabr 1986-

cı il), ―Şərur torpağının musiqi sovqatı‖ (30 avqust 1987-ci il), 

―Şərur‖ beynəlxalq festivalda‖ (13 sentyabr 1988-ci il) başlıqlı 

yazıları ilə bu dəyərli mənəvi sərvətə sahib çıxmış, onu öz adı ilə 

təbliğ edərək tarixi missiyasını yerinə yetirmişdir. Şərurun öz adı 

ilə onun mədəni həyatının güzgüsü olmuş digər yazıları da xeyli 

saydadır. Qəzetin 27 iyul 1985-ci il tarixli nömrəsində ―Şərur 

qönçələri‖nin təravəti‖, 23 noyabr 1986-cı il tarixli nömrəsindəki 

―Şərur qönçələri‖, 25 oktyabr 1988-ci il tarixli nömrəsindəki 

―Şərur toyları‖, 26 dekabr 1989-cu il tarixli nömrəsindəki 

―Şərurda çillə bayramı‖ adlı yazılar buna misal ola bilər. 

Sovet hakimiyyəti illərində Şərur rayonu inzibati ərazisində olmuş 

qədim yurd yerimiz Kərki kəndində yaşayan insanların həyat və 

məşğuliyyətindən bəhs edən 16 may 1979-cu il tarixli nömrədə 

rast gəldiyimiz ―Şərurda Quba alması‖ adlı yazı bu gün ikiqat 

həyəcanla oxunur. Xain düşmən təcavüzü nəticəsində işğal 

olunmuş Kərkinin 40 il əvvəlki mənzərəsini görmək və bu 

torpaqların tarixi Şərur-Dərələyəz mahalının bir parçası kimi 

tanımaq baxımından mərhum tarixçi alim, Şərur elinin şair oğlu 

Vaqif Məmmədovun imzasını daşıyan bu yazı çox qiymətlidir. O 

dövrdə tarixi mövzuda Şərur diyarı barədə digər yazılar isə 

qəzetin 22 sentyabr 1988-ci il nömrəsindəki ―Şərur tapıntıları‖, 

bir gün sonra 23 sentyabr 1988-ci il nömrəsindəki ―Şərur qədim 

diyardır‖ başlıqları ilə diqqəti cəlb edir. 

Sovet hakimiyyəti dövründə ―Şərq qapısı‖ qəzeti ―Şərur‖ 

başlıqlı yazıları ilə bərəkətli Şərur torpağından, onun sosial-
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iqtisadi və mədəni inkişafından da kifayət qədər bəhs etməklə 

odövrkü oxucuların qəlbində taxt qurmuşdur. ―Şərurun taxılı‖ (3 

sentyabr 1980-ci il), ―Qonaqpərvər Şərur‖ (10 dekabr 1980-ci il), 

―Şərurun işıqlı sabahı‖ (17 aprel 1981-ci il), ―Şərur dönüb 

gülüstana‖ (8 sentyabr 1982-ci il), ―Şərurda yeni müəssisə‖ (3 

mart 1983-cü il), ―Şərur torpağında‖ (13 fevral 1985-ci il) başlıqlı 

məqalələr məhz o dövrdəki yazarların düşüncə məhsulu olmaqla, 

bu gün birəsrlik tarixə malik qəzetin səhifələrini bəzəməkdədir. 

Mövzu ilə bağlı apardığımız araşdırmada ―Şərq qapısı‖ qəzetinin 

səhifələrində rast gəldiyimiz və zaman baxımından da təsadüf ola 

bilməyəcək ən maraqlı yazı, bəlkə də, qəzetin 7 mart 1986-cı il 

tarixli nömrəsindəki ―Şərurda çörək bayramı‖ adlı məqalədir. O 

dövrdə Şərur şəhərindəki yeni ―Şərur çörəyi‖ mağazasının 

açılışından, buradakı bayram əhvali-ruhiyyəsindən bəhs edən bu 

yazının həmin günlərdə Moskvada keçirilən Kommunist 

Partiyasının XXVII qurultayı materiallarının dərc olunduğu 12 

səhifəlik qəzetdə yer alması, fikrimizcə, doğma ―Şərur‖ adının bu 

torpağa birdəfəlik qaytarılması üçün qəzetin də apardığı 

mübarizənin ən parlaq nümunəsi ola bilər. Və bu mənada, 

təxminən, iki il sonra 7 avqust 1988-ci ildə qəzetdə getmiş 

―Biganə qalmayaq‖ adlı məqalə tarixən xalqımızın məruz qaldığı 

haqsızlıqlara, onun yurd yerlərinin, tarixi məkanlarının, tamamən 

yad-yabançı adlarla çağırılmasına qarşı kəskin etiraz notunda 

gözəl bir yazıdır. Məqalə müəllifi, filologiya elmləri namizədi 

Arif Əliyev hansısa əsassız cəhdlərlə deformasiya olunmuş, yaxud 

başqalaşdırılmış yurd yerləri adlarımızın özünə qaytarılması üçün 

cəmiyyətə ziyalı çağırışı edir, ozamankı ―Şərq qapısı‖ oxucuları 

timsalında səsini on minlərlə insana duyururdu. 

100 illik yubileyini qeyd edən Azərbaycan mətbuatında 

özünəməxsus izlər qoymuş ―Şərq qapısı‖ qəzeti yaxın 

keçmişimizdəki bu mübarizəsində də qələbə qazanmağı bacardı. 

Yazının əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi Şərurun rəsmən 28 

fevral 1991-ci il tarixədək davam etmiş ―İliç‖ adından qəzet düz 5 

ay əvvəl ―imtina edərək‖ son dəfə 29 sentyabr 1990-cı il tarixli bir 

yazısı ilə onunla ―vidalaşdı‖. Artıq 30 sentyabr 1990-cı il tarixdə 

dərc olunmuş ―Vəlidağın sükutu pozulmuşdur‖ başlıqlı yazıda 
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Sədərək-Türkiyə yolunun inşasında çalışan Şərur rayonunun yol 

inşaatçılarının əməyindən bəhs edilirdi. Bundan sonra doğma 

Şərur onun yurda bağlı insanlarının rəsmi ünvanı, ziyalıların 

böyük hərflərlə yazılan imzası olacaqdı. 

―Şərq qapısı‖ qəzetinin 40-50 il əvvəl başlatdığı bu böyük 

vətənpərvərlik missiyası bu gün dövlət siyasəti səviyyəsində 

uğurla davam etdirilir. Sentyabrın 21-də Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin fəaliyyəti və qarşıda duran 

vəzifələr barədə keçirilən müşavirədə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri cənab Vasif Talıbovun dediyi 

kimi, Naxçıvanın ən qədim dövrlərdən Azərbaycan türklərinə 

məxsusluğu ilə bağlı elmi materialların sayı artırılmalıdır.  

Məqalə “Şərq qapısı” qəzetinin 100 illiyi münasibətilə 

keçirilən yaradıcılıq müsabiqəsinə təqdim edilir. 

“ġərq qapısı”,   24  sentyabr   2021-ci  il    
http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/33032-tarikhi-

yurd-yerlaerimizin-ad-n-faekhrlae-yashadan-gaezet.html  

 
Sarkis and his lovely water-closet pan 

Translated by Zulfugar Zulfugarov 

Axar.az  presents the article “Sarkis and his lovely 

water-closet pan”  by Ali Jabbarov. 

It is Sarkis, the better known Armenian digha. (Digha - 

means riff-raff man in the Armenian language). In the best sense, 

I’ve nothing to do with this dishonest digha. What to do, one day 

he acted stupidly and came to Kalbajar and today it is the right 

http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/33032-tarikhi-yurd-yerlaerimizin-ad-n-faekhrlae-yashadan-gaezet.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/33032-tarikhi-yurd-yerlaerimizin-ad-n-faekhrlae-yashadan-gaezet.html
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time to go back to the Hell from where he had come to this 

flourishing land of Azerbaijan. Let him go Hell! He is guilty and 

sinful and doubtless, the Almighty will punish him one day. But it 

would be better if you know who this bearded Sarkis is. Be 

patient, please, steady, you will know everything clearly.  

This mentioned stupid Sarkis is about 55 years old, 

namely, still not decrepit. One can imagine the aged Armenians 

what they look like. Almost they are more like every nasty thing 

but not human, indeed. But never think about aged Armenian 

women in your sleep or else you can become sleepless life long, 

they are rather disgusting and give off nasty smells. The very 

damned Sarkis is from the border villager of Armenia not far from 

Kalbajar of Azerbaijan. He moved to Kalbajar in the nineties, 

that’s after his service in the army. His family was large but the 

house was too small. Even he was searching for any work to keep 

his family. Those years were hard and harsh for everyone. The 

Soviet Union had been crushed and the number of jobless people 

increased with time. 

 

So secret that their traditional works were potato-growing 

and used to distil spirits from spoiled potatoes. But again there 

was no living. One day when heard that his co-villagers every day 

bring everything stolen from Garabagh and sell very cheaper in 

the villages to needy and meekly Armenians, he was also eager to 

join them. Just on the same day, he came to Kalbajar. Oh, my 

God, he said to himself. How rich a place it is! Paradise is here, 

he said. 

Addition-1. The people of Kalbajar were killed, wounded 

by Armenians and the alive children and elderly people were 

given a harsh condition to leave their homelands without taking 

anything with themselves for 10 hours. Thus the wealth of 

Azerbaijanis and all their belongings were left in Kalbajar. 

In those years this very Sarkis almost every day used to go 

to Kalbajar, Lachin, Gubadly; where all houses were emptied by 

force stole everything that was there, destroyed, unowned houses, 

possessed all domestic animals respectively. 
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But Sarkis is not satisfied with this life of his decision to 

move to Kalbajar and to reside in one of the comfortable houses. 

Why waste time in his miserable village, to build a new house, to 

find water to drink and to irrigate. With this purpose he came to 

Kalbajar together with his green-eyed neighbour wife Haykanush 

and started his new life in one of the most comfortable houses 

ready to live with all conveniences such as; walls full of Garabagh 

carpets, floors flourished with thick pile carpets various 

ornaments of Azerbaijanis. 

Here Kalbajar became helpful for the Sarkis and his 

family. He started to keep cattle in the vast lands and in a short 

time could earn much money on the account of others. Within a 

very short time, he bought a Soviet-made lorry. He knew that 

there everything cost rather cheap. Everything was for nothing 

here. If you were in need of bricks, you could destroy the houses 

of Azerbaijanis and carry them wherever you wanted. There was 

enough slate, timber material for everybody, even moneyless. 

They could find all kinds of dishes for their daily use left from 

Azerbaijanis. As if Kalbajar and other occupied lands of 

Garabagh were given to Armenians possessing. 

Surely Haykanus also was glad about this life. But along 

with this, there was something in the hearth of this Armenian 

woman that frightened her without stop. Maybe one day…! But 

days flew very fast. In this occupied house she gave birth to seven 

children. The reality is that non of them got high education but 

some of those children were hardly placed. Their elder son 

Vazgen began to work as a pig-tender in Arayik’s pig farm in 

Khankendi. Their second son Armen bought an old car from the 

Soviet mark and began to drive people to Pyatigorski as a back 

worker. And he had his elder daughter by name Anna who was 

too pretty and was doing her dancing in the city of Shusha. She 

also used to earn a lot of money, but in an easy way indeed. The 

other children were little yet. The family even wanted to obtain 

one more house in Fizuli but there was left no unruined buildings. 

The Sarkis clearly knew that his countrymen had destroyed and 

ruined all buildings. 
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Three or so years before one day Haykanush asks her 

husband Sarkis to take away a great number of iron items piled in 

the corner of the yard. This time Sarkis gets angry with her and 

says that they are copper materials that he has stolen from 

neighbours electric cables, aluminium dishes, pots and he will sell 

them expensively. And he did it as he told. The next day he took 

all of them to the trading zone on the bank of the Araz river and 

sold them to the merchants of a neighbouring country. 

When sold all that he had brought and then decided to do 

little shopping for a home. And even he bought one new water 

closet pan. You see if you remember it was this very water-closet 

pan that recognized Sarkis as an Armenian all over the world. 

… After planned shopping, Sarkis came back home but 

when seeing his Haykanush couldn’t keep her surprise and asked: 

- ― Oh you, are you mad, Sarkis? What is it for in the 

country? Are you going to move to Erevan to live a city life?‖ 

Sarkis firstly burst into laughter and explained something 

mocking on her. ―Really you are stupid, you are Armenian, was 

any Armenian minded whenever?! 

It is called a water-closet pan. Don’t you remember? Last 

year your relatives came from Bayreuth and at that time I was 

greatly ashamed. It will be good at least for our guests. 

Haykanush jumped with joy. Began to long for what, God 

knows. It seems she felt her aristocratic. Could hardly comfort 

herself. Shortly to say she satisfied with her new life perfectly. 

But the fortune of life can change even unexpectedly. 

More than 20 years of well-to-do life of Sarkis-Haykanush in 

Kalbajar ended at once. So that in one mild autumn day 

everything turned up and down. As if the earth was burning. The 

Sarkis family could find nowhere to hide and save their lives. The 

victorious Army of Azerbaijan was coming to liberate their 

occupied lands from these nomadic Armenians. The fear of 

Haykanush became true. Suddenly she awoke from her deep 

sleep. Just now she understood that this land wasn’t theirs. It 

would be better to leave the house and all Garabagh lands for their 
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real owners. Otherwise, all Armenians will be banished from the 

lands of Azerbaijan shamefully. 

Knowing everything clearly they began to get ready and 

return back to ―their own land‖. Before firing this house they 

started to load their old lorry with everything that they had at 

home. So, that time Sarkis firstly brought his water-closet pan and 

gently placed it among other soft things for safety, not to be 

broken. All foreign journalists could take this event with their 

cameras. With his water-closet pan, Sarkis became popular 

throughout the world. 

Already two months were left behind after that shameful 

event. Now at present Sarkis is in Armenia. But later we learned 

that on the way home an accident had happened and his lovely 

water-closet pan was broken. 

You see, even neither Sarkis nor Haykanush could use this 

wonderful thing at least a time. Poor Sarkis and Haykanush, by 

drinking coffee instead of tea you can’t become European. 

26 noyabr 2021-ci il  

https://en.axar.az/news/politics/604339.html  

 

https://en.axar.az/news/politics/604339.html
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Naxçıvanın yerli məhsullarının təbliği “ġərq 

qapısı” səhifələrində 
Regionların iqtisadi inkişaf səviyyəsi, hər şeydən əvvəl, 

burada mövcud olan bütün iqtisadi resursların dövriyyəyə cəlb 

edilməsi ilə daxili istehsal potensialının yaradılması, məşğulluğun 

təmini ilə ölçülür. Bu mənada, Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

müasir iqtisadi inkişafında 

daxili ehtiyatlar hesabına 

yerli istehsal-iqtisadi 

potensialın yaradılması 

prioritet istiqamət kimi öz 

aktuallığını qoruyur. Bu gün 

muxtar respublikada 384 

növdə məhsul istehsal 

olunması, 350 növdə 

məhsula tələbatın yerli 

imkanlar hesabına 

ödənilməsi də məhz bu 

istiqamətdə aparılan 

məqsədyönlü siyasətin 

nəticəsində mümkün 

olmuşdur.  

Təcrübə göstərir ki, 

uğurlu iqtisadi layihələr 

əksər hallarda bu məqsədlə 

zəruri olan ehtiyatların və 

onların əsasında istehsal 

edilən məhsulların təbliği və 

tanıtımı ilə reallaşır. Muxtar 

respublikamızda özəl 

biznesin təbliği və təşviqi, 

yerli məhsulların sərgisi, 

eləcə də kütləvi informasiya 

mənbələrinin bu vacib işə 

dəstəyi qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmağa mühüm töhfə verir. 

Bununla yanaşı, 2021-ci ildə 100 illik yubileyi qeyd olunan ―Şərq 
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qapısı‖ qəzetinin səhifələrinə nəzər saldıqda bu təbliğatın hələ 

müstəqillik illərindən xeyli əvvəl vaxtlarda aparıldığını deyə 

bilərik. 

Hazırda Naxçıvanda, əsasən, yerli xammal hesabına 

yaradılmış çox sayda istehsal sahəsi fəaliyyət göstərir. Müstəqil 

ölkəmizin inkişaf edən bir regionu olaraq bu, indi adi hal kimi 

görünsə də, keçmiş ittifaqda mərkəzin maraqları baxımından 

ucqar regionların belə inkişafı haqqında danışmaq çətin idi. 

Ancaq buna baxmayaraq, 50-60 il əvvələ qayıdıb qəzet 

səhifələrinə baxdıqda Naxçıvanın qiymətli təbii sərvətlərinin 

istifadəsi, onların təbliği haqqında çox sayda yazılara rast gəlirik. 

Hələ qəzetin 10 yanvar 1969-cu il sayındakı ―Naxçıvanın təbii 

sərvətləri‖ adlı yazıya nəzər salsaq, görərik ki, ozamankı 

müəlliflər ekspert fikirlərinə əsaslanaraq Naxçıvan təbiətinin, 

yeraltı, yerüstü sərvətlərin istifadəsinə çağırıb, öz torpağımızın 

sərvətinə özümüzün necə sahib ola bilməyimiz haqqında 

düşüncələrini cəsarətlə paylaşıblar. Yaxud qəzetin 28 aprel 1971-

ci il tarixli sayında dərc olunmuş ―Naxçıvan markası ilə‖ başlıqlı 

yazı isə tamamən günümüzün aktuallığı çərçivəsində tez-tez 

mətbuatda yayımlanan və ən çox da ixrac məhsullarımızdan bəhs 

edən bütün bu mövzudakı məqalələrin, bəlkə də, ən birincisidir. 

Məqalənin dərc olunma tarixinə diqqət yetirsək, burada digər bir 

maraqlı məqamın da təsadüfi olmadığını görərik. Buna bənzər 

digər bir məzmunlu və daha cəsarətli yazı isə qəzetin 28 aprel 

1972-ci il tarixli sayındakı ―Naxçıvan dünyanı gəzir‖ adlı maraqlı 

məqalədir. Yazıda istehsal yeri Naxçıvan olan 40-dan artıq 

məhsulun keçmiş ittifaqın və hətta xarici ölkələrin istehlakçılarına 

çatdırıldığı qeyd edilir. Qəzetin 29 iyul 1974-cü il sayında isə 

―Şad xəbərlər‖ başlıqlı xəbərdə Naxçıvanın ―Badamlı‖ mineral 

suyunun keçmiş Almaniya Demokratik Respublikasındakı 

beynəlxalq yarmarkada uğurla sərgilənməsi və ümumilikdə, 

Naxçıvanda istehsal edilən bütün mineral suların keçmiş ittifaqın 

70 şəhərinə ixrac olunması haqqında məlumatı oxuyuruq. 

İnsanların milli şüurunun özünəqayıdışı, təbii sərvətlərə sahib 

çıxma hisslərinin təbliğ olunduğu belə yazılar daha sonra qəzetin 

7 noyabr 1976-cı il sayında ―Naxçıvan markasının şöhrəti‖, 7 
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aprel 1978-ci il sayında ―Xələc mərmərinin şöhrəti‖, 30 avqust 

1981-ci il sayında ―Duz dağının şöhrəti‖, 20 oktyabr 1981-ci il 

sayında ―Ordubad konservi şirindir, ləzizdir‖, 22 iyul 1982-ci il 

sayında ―Buzqov daşı‖, 19 noyabr 1982-ci il sayında ―Naxçıvan‖ 

markasının şöhrəti‖ başlıqları ilə dərc olunub. 

Bu gün Naxçıvanda ailə təsərrüfatları forması ilə biznesin 

təşəkkül tapmasında geniş təcrübə əldə edilib. İnsanların sahib 

olduğu təbii ehtiyatlardan faydalanmaq üçün aparılan dövlət 

siyasəti bu sahədə öz bəhrəsini verir və hazırda Naxçıvandakı ailə 

təsərrüfatları geniş çeşiddə yüksəkkeyfiyyətli məhsullar istehsal 

edirlər. Keçmişə dönüb qısa nəzər saldıqda isə hələ sovet 

dönəmində Naxçıvanda yaşayan insanların sahibkarlıq 

düşüncələrinin mövcud olduğunu və motivlər əsasında qəzetdə 

yazılar getdiyini görə bilərik. Bu mənada, qəzetin 13 may 1983-cü 

il tarixli sayındakı ―Yardımçı təsərrüfat: dünən, bu gün, sabah‖ 

adlı yazı o zamanlar iqtisadiyyatda mühafizəkarlıq buzlarının 

qırılması ilə formalaşan sərbəst iqtisadi düşüncənin qəzetdəki 

parlaq bir təbliği idi. Daha sonra belə sərbəst sahibkarlıq 

çağırışları qəzetin digər saylarında da sıx-sıx rast gəlinməyə 

başladı. 

1980-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq keçmiş SSRİ-də 

kooperativlər yaradılmasına icazə veriləndən sonra hər yerdə 

olduğu kimi, Naxçıvanda da bu sahəyə ciddi maraq yarandı və bu 

da ―Şərq qapısı‖ qəzetində geniş mövzuya çevrildi. Bu mənada, 

Naxçıvanda ilk kooperativin fəaliyyətə başlamasından xəbər 

yerən 5 iyun 1987-ci il tarixli nömrədəki ―Ağzınız şirin olsun‖ 

adlı yazının rubrikası da olduqca diqqətçəkici idi – ―Fərdi əmək, 

ümumi fayda!‖ Daha sonrakı nömrələrdə ―Kooperativlər, ilk 

addımlar, imkanlar, problemlər‖ (10 aprel 1988-ci il), ―Müəssisə 

markası‖ (14 aprel 1988-ci il), ―Kooperasiya tərəqqi yoludur‖ (7 

fevral 1989-cu il), ―Naxçıvan dünyaya çıxır‖ (3 may 1989-cu il) 

adlı məqalələrə rast gəlmək mümkündür. 

1991-ci il sentyabrın 3-də Azərbaycan xalqının həyatında 

dönüş ili olacaq mühüm bir hadisə baş verdi. Ümummilli lider 

Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin fövqəladə sessiyasında Naxçıvan 
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Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçildi. Bundan sonrakı 

dövrlərdə ulu öndər Naxçıvanda iqtisadiyyatın inkişafı, yerli 

istehsalın genişləndirilməsi üçün əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. 

Muxtar respublikamızda müasir dinamik inkişafa keçid mərhələsi 

olmuş 16 dekabr 1995-ci il tarixdə cənab Vasif Talıbovun 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

seçilməsindən sonrakı dövrdə Naxçıvanda bütün sahələrdə, o 

cümlədən sahibkarlığın inkişafında da yeni mərhələ başladı. 

Bundan sonra muxtar respublikada həyata keçirilən məqsədyönlü 

tədbirlər yerli imkanlar hesabına sahibkarlıq fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması və onun dövlət səviyyəsində dəstəklənməsi 

üzrə davam etmiş, muxtar respublikanın rəsmi dövlət qəzeti ―Şərq 

qapısı‖nda da bu istiqamətdə çox sayda yazılar dərc olunmuşdur. 

“ġərq qapısı”,   29  noyabr   2021-ci  il    

Məqalə “Şərq qapısı” qəzetinin 100 illiyi 

münasibətilə keçirilən yaradıcılıq 

müsabiqəsinə təqdim edilir. 
http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/33180-nakhch-van-n-

yerli-maehsullar-n-n-taeblighi-shaerg-gap-s-saehifaelaerindae.html  

 

Qədim mədəniyyət mərkəzi 
Mədəni inkişaf cəmiyyətin, eləcə də hər bir fərdin 

özünüinkişafının əsas məqsəd-lərindən biridir. Böyük ədib 

Hüseyn Cavidin sözləri ilə desək, məhz dünyanı xilas edəcək 

olan mədəniyyətlə ən sonda intibaha qovuşmağı, hər kəsin bir-

birini insan olduğuna görə sevib, hörmət etməyi xəyal etmək 

olar. Bu xəyalların gerçəkləşməsi üçün isə hər bir insanın 

təhsilli, kamil vətəndaş olması şərti dünya sivilizasiyalarının 

inkişaf tarixində qalın cizgilərlə aydın yazılıb. Çünki ən böyük 

mədəniyyət təhsil mədəniyyətidir.  

Böyüyən gənc nəsli yüksək təhsilli görmək hər bir kəsin 

arzusudur. Bu, övladını məktəbə göndərən valideynin istəyi və 

uşaqlara dərs deyən müəllimin tələbkarlığı ilə bütünləşdikcə ən 

böyük ülvi arzuya çevrilir, vətənpərvər, cəmiyyətdə hər kəsə 

faydalı olan kadrların yetişməsinə və öz layiqli yerini tutmasına 

səbəb olur. Qədim mədəniyyət mərkəzi olan, yetişdirdiyi böyük 

http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/33180-nakhch-van-n-yerli-maehsullar-n-n-taeblighi-shaerg-gap-s-saehifaelaerindae.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/33180-nakhch-van-n-yerli-maehsullar-n-n-taeblighi-shaerg-gap-s-saehifaelaerindae.html
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tarixi şəxsiyyətlər və liderləri ilə xalqımızın tarixinə öz izini 

qoymuş Naxçıvanda min il 

əvvəl olduğu kimi, bu gün də 

təhsil quruculuğu bu ciddiyyətlə 

qorunub saxlanılmaqda, bütün 

vacib işlərdən daha öndə 

gəlməkdədir. Çünki indi hamı 

görür ki, Vətənin torpaq 

bütövlüyü qədər ən vacib 

vəzifəni də bu sahənin ağıllı, 

savadlı və vətənpərvər kadrları 

cəmi 44 gündə həll edib, son 

nidanı qoya bilərlər. 

Qədim Naxçıvanın təhsil 

ənənələri çox keçmişə dayanır. 

Hələ İslam mədəniyyətinin 

inkişaf etdiyi erkən orta 

əsrlərdən bəri bu torpaqda 

yetişmiş alim və mütəfəkkirlərin 

düşüncələri, onlardan miras 

qalmış əsərlər bəşəriyyətin 

sonrakı inkişaf dövrlərinə işıq 

tutmuş, qaranlıq yolları 

aydınlatmışdır. Hətta bu gün təhsil modelləri ilə dünyaya 

standartlar gətirməyə çalışan Avropanın orta əsrlərdəki zülmət 

dövründə məhz Şərqdən qidalandığını hər kəs bilir. Yüksək təhsil 

ənənələri ilə əxlaq, riyaziyyat, tibb, tarix, fəlsəfə, məntiq, 

astronomiya, pedaqogika, memarlıq və digər mühüm sahələrdə 

görkəmli əsərlər yaratmış naxçıvanlılar ədəbi düşüncə sahibləri 

kimi də dünya elm və mədəniyyət tarixinə öz adlarını yazmışlar. 

Son yüz ildə insanların maariflənməsinə və cəmiyyətin mədəni 

tərəqqisinə öz töhfəsini vermiş ―Şərq qapısı‖ qəzetinin 1969-cu il 

10 iyul tarixli sayındakı XII-XIII əsr mənbələrinə əsasən qələmə 

alınmış ―Qədim mədəniyyət mərkəzi‖ başlıqlı yazıda da belə 

müsbət ənənələrinin formalaşıb yayıldığı 700 il əvvəlki qədim 

Naxçıvanın təhsil mühitindən söz açılır. 
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Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının əməkdaşı Əli 

Hüseynzadənin imzası ilə dərc olunmuş bu məqalədə həmin 

dövrdə Türkiyə arxivlərinin birində tapılmış, Azərbaycanda uzun 

müddət hakmiyyətdə qalmış Elxanilər dövlətinin 1263-1284-cü 

illərdə baş vəziri olmuş Şəmsəddin Məhəmməd Cüveyninin 

―Naxçıvan mədrəsələrində tədris üsuluna dair‖ fərmanından 

söhbət açılır. Məqalədə qədim mədəniyyət mərkəzi olan 

Naxçıvanda hələ yüzilliklər öncə insanların təhsilə olan 

marağından bəhs olunmaqla həmin dövrdəki mühit haqqında 

oxucuda təsəvvür yaradılır. 

Həmin fərmana, həmçinin məqalədə adı keçən XII əsrin 

sonu və XIII əsrin əvvələrində yaranan ―Əcaib-üd-dünya‖ adlı 

coğrafiya kitabına əsasən ozamankı Naxçıvan şəhərinin quruluşu, 

insanların sosial həyatı barədə məlumat verən müəllif Möminə 

xatın türbəsində fəaliyyət göstərən mədrəsə təhsilindən, burada 

yaradılmış auradan söhbət açır. Qeyd olunur ki, mədrəsədə dərs 

deyən müəllimlər yaxşı oxuyan şagirdlərinə öz ruhani oğlu kimi 

yanaşıb gözəl rəftar etməli, dərsləri maraqlı edib keyfiyyətə 

üstünlük verməli, hər tələbənin fərdi xüsusiyyətini nəzərə alıb ona 

müvafiq tapşırıqlar verməli, dərs zamanı gərəksiz mübahisələrə 

yol vermədən hafizənin inkişafı üçün mövzu ətrafında 

müzakirələr aparmalı, həftədə azı bir dəfə indiki ifadə ilə 

―seminar‖ kimi tanınan belə müzakirələr aparmalıdırlar. 

Dövrümüzdə təhsil işçiləri, eləcə də tələbə və şagirdlərin 

gündəmində qiymətləndirmə əsas mövzulardan biridir. Ancaq 

məqaləni oxuduqda görürük ki, bu gün Avropa təhsil 

standartlarında imtahanlardan qabaq ayda bir dəfə keçirilən 

kollokium və summativ qiymətləndirmə kimi aylıq bilik 

yoxlanışları elə 700 il əvvəl də Naxçıvan mədrəsələrində olub, 

müəllim və şagirdlər bunlara böyük həyəcanla hazırlaşıblar. 

Tarixi sənədlərə istinadən ―Şərq qapısı‖ qəzetində dərc 

olunmuş bu məqalə həmin dövrlərdə mədrəsələrdə təhsil alanların 

üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyündən bəhs etməklə də diqqəti 

cəlb edir. Belə ki, o zamanlar mədrəsə tələbələrinə müəllimlərin 

adını uca tutub, xüsusi ehtiram göstərmələri, tənbəl və səhlənkar 

olmamaları, dərslərini təkrar edərək dərindən mənimsəmələri də 
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tövsiyə olunur. Bu bölümdə diqqətçəkən daha bir maraqlı məqam 

isə mədrəsə şagirdlərinin başa düşmədikləri məsələlər barədə 

müəllimə sual verməkdən çəkinməmələri və yalnız keçilmiş dərsi 

tam öyrəndikdən sonra növbəti mövzuya keçmələri haqqında 

fikirlərdir. Bir sözlə, Naxçıvanda əsrlər öncə mövcud olan 

mükəmməl pedaqoji görüşlərlə tanış olursan! 

O dövrlərdən artıq xeyli zaman keçib, insanların həyat 

standartları və texnologiya tamamən dəyişilib. Ancaq İslam 

mədəniyyətinin çiçəkləndiyi həmin dövrdəki kimi, indi də özünün 

iqtisadi-mədəni intibah dövrünü yaşayan qədim Naxçıvan hər 

sahədə olduğu kimi, təhsildəki nəticələri ilə də öz sözünü 

deməkdədir. O zamanlar Naxçıvandakı təhsil məkanları Möminə 

xatın türbəsi kimi şəhərin ən gözəl, ən yaraşıqlı binaları seçildiyi 

kimi, indi də Naxçıvan məktəbləri özünün müasirliyi və 

gözqamaşdıran gözəlliyi ilə, sözün əsl mənasında, başqalarına 

nümunədir. Bu gün Naxçıvandakı təhsil müəssisələrində 

oxumaqla uğur qazanan minlərlə şagird və tələbə kimi öz 

həyatının mənasını on minlərlə gəncin irfan qazanmasında görən 

müəllimlər də dövlətin ali məqsədlərinə xidmət etməklə özlərini 

xoşbəxt sayırlar. 

Bu, qədim mədəniyyət mərkəzi Naxçıvanın minillik təhsil 

ənənəsidir.  

“ġərq qapısı”,   11  dekabr   2021-ci  il    
http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/33334-

zhaedim-maedaeniyyaet-maerkaezi.html  

 

http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/33334-zhaedim-maedaeniyyaet-maerkaezi.html
http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/33334-zhaedim-maedaeniyyaet-maerkaezi.html
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Azərbaycanın Ģanlı Zəfər yolu 

 

Müasir dünyanın mənzərəsinə baxdıqda qloballaşma 

prosesləri ilə yanaşı, planeti bürüyən böhranlı vəziyyət 

qarşısında bir sıra beynəlxalq təşkilatların o qədər də effektli 

olmayan cəhdləri fonunda cərəyan edən mürəkkəb hadisələrin 

şahidi oluruq. Hələ də mövcud olan qlobal pandemiya, bununla 

paralel olaraq dünya üzrə təchizat zəncirinin qırılmasından 

qaynaqlanan pozulmuş dünya iqtisadiyyatı problemləri 

gündəmdəki yerini qorumaqdadır. Əgər bütün bunlara böyük 

dövlətlərin bitmək bilməyən intriqalarını, xaotik miqrasiya, 

ekoloji böhranlar, enerji və qida təhlükəsizliyi kimi mühüm 

gündəlik problemləri də əlavə etsək, dünya düzəninin nə qədər 

ciddi çətinliklərlə üz-üzə qaldığını söyləmək olar.  

Şübhəsiz, elm, texnologiya və həyat standartları 

səviyyəsinin yüksəlməsi fonunda bunların bir qisminin birgə 

səylərlə həll olunduğunu deyə bilərik. Ancaq, sadəcə, son 100-

150 illik bir tarixə nəzər saldıqda daha kəskin elə ciddi 
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problemlərin mövcud olduğunu görürük ki, bunların dövrümüzə 

qədər uzanması artıq XXI əsrin mədəni cəmiyyəti üçün, sözün əsl 

mənasında, baş ağrısından başqa bir şey deyildir. Bu mənada, bu 

gün planetimizin başda ermənilər olmaqla, başqa millətlərə qarşı 

kin-nifrət hissləri ilə doğulan faşizm ünsürlərindən, gözü 

doymayan torpaq hərislərindən, böyük dövlətlərin arxasınca qaçıb 

hoqqabazlıqla siyasi divident və maddi nəmər arxasınca 

sürünənlərdən təmizlənməsi bütün sivil bəşəriyyətin qarşısındakı 

müqəddəs savaşlardan biridir. İnanırıq ki, ötən ilin payızında 44 

günlük şanlı Vətən müharibəsində Ali Baş Komandan cənab 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan Ordusunun 

qalibiyyətindən sonra başlanan tarixi missiya təkcə Cənubi 

Qafqazda deyil, bütün dünyada rast gəlinən belə faşist və 

revanşist, insanlığa yad olan bütün ünsürlərdən tam təmizlənənə 

qədər uğurla davam etdiriləcək. Çünki bu, yaxın keçmişdə erməni 

faşizmindən ən çox əziyyət çəkmiş Azərbaycandan başlanan 

Zəfər yoludur. 

2020-ci ildə Azərbaycanın başlatdığı, xan Arazın minillik 

keşikçisi Xudafərindən mədəniyyət paytaxtımız Şuşaya qədər 

uzanan Zəfər yolu üzünü dədə-baba yurdumuz Zəngəzura doğru 

çevirərək bütün Türk dünyasını qovuşdurmağa doğru tələsir. 

Artıq ötənilki məğlubiyyətindən sonra hələ də özünə gəlməyib, 

sağa-sola çırpınan erməni cəmiyyətinin və eləcə də onların hay 

havadarlarının da Azərbaycanın diktə etdiyi yeni reallığı qəbul 

etməkdən başqa çarəsi qalmayıb. Belə ki, acgözlüyündən özünü 

düşürdüyü yoxsulluq və səfalət bataqlığında boğulan bu etnos ya 

―erməni xəstəliyi‖ simptomları ilə yatağa düşüb bir gün tamamilə 

məhv olacağını, ya da qonşuları ilə normal münasibət yaradıb 

əvvəllər olduğu kimi, onların hesabına normal dolanışıq 

qurmaqdan başqa bir yolunun olmadığını indi daha yaxşı bilir. 

Hər halda Ermənistan ordusunun və iqtisadiyyatının yox olması 

dərəcəsində başlarına dəyən dəmir yumruğun gücü bundan 

artığına da yetərdi. Ancaq Azərbaycan xalqı, onun uzaqgörən 

lideri məhz uzaq gələcəyi, strateji hədəfləri əsas götürərək bir an 

öncə bu regionda qan tökülməsinin qarşısının alınması, dinc 

quruculuq işlərinə başlanılması, yaranmış regional və qlobal 
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əməkdaşlıq perspektivlərində tarixi öncüllük missiyasına başladı. 

İndi heç kimdən asılı olmayan, müstəqil Azərbaycan Respublikası 

qarşısında daha ali, daha dünyəvi məsələlərin həlli dayanır. 

Bu gün erməni faşizminin belini qıran Azərbaycanı 

dünyada hamı tanıyır. Nümunə üçün, dünyada ölkəmizdən ərazi 

və əhali ehtiyatlarına görə daha böyük olsa da, yalnız keçirilən 

idman yarışları və ya kəskin dəyişən hava şəraiti ilə gündəmə 

gələn bir sıra dövlətlərlə müqayisədə bu gün Azərbaycan 

deyəndə, Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm yer tutan, 

partnyorluq müqavilələrində bir kəlmə sözünün belə, arxasında 

dayanan, qlobal əməkdaşlıqda, xüsusən humanitar məzmunlu bir 

sıra beynəlxalq layihələrdə böyük dövlətlərə belə, örnək 

göstərilən, dayanıqlı inkişaf prinsipləri ilə əhalisinin sosial 

müdafiəsi, həyat səviyyəsi məsələlərini daim gündəmdə saxlayan, 

söz, mətbuat azadlığı, insana verilən dəyərlə hamının yaşamaq 

arzusunda olduğu Günəşli bir ölkə başa düşülür. Ölkəmizin qlobal 

əməkdaşlıq kontekstində üzərinə düşən tərəfdaşlıq öhdəliklərini 

davamlı olaraq icra etməsi və diplomatik sahədə həyata keçirdiyi 

qətiyyətli tədbirlər ölkəmizin müsbət imicini daha da 

möhkəmləndirən mühüm nailiyyətlərdəndir. Bütün bunlar isə 30 

ilə yaxın müddətdə torpaqlarının 20 faizi erməni işğalında olmuş, 

1 milyon qaçqın və köçkün vətəndaşının problemləri ilə üz-üzə 

qalmış, hazırda isə tarixi Qələbədən sonra Qarabağa böyük 

qayıdış üçün bütün qolların çirmələnib erməni vandallarının 

izlərinin silinməsi üçün gecə-gündüz çalışıldığı, ərazilərimizin 

xain düşmən minalarından təmizlənməsindən tutmuş yeni yolların 

çəkilməsi, müasir hava limanlarının tikilməsi, yeni növ sosial-

mədəni həyat göstəriciləri olan yaşıl enerji və ağıllı kənd 

layihələrinin həyata keçirilməsi, erməni vandalizminin qurbanı 

olmuş tarixi abidələrimizin bərpası kimi genişmiqyaslı işlər 

fonunda aparılır. Qarabağ münaqişəsi bitsə də, hələ davam edən 

informasiya savaşında yenə də Müzəffər olan ölkə başçısı 

keçirdiyi hər görüşdə, qatıldığı hər mötəbər beynəlxalq tədbirdə, 

verdiyi hər müsahibədə bütün bunların xalqının dəstəyi ilə 

qazandığı Böyük Zəfərin davamı olduğunu dilə gətirir, 

Azərbaycanın strateji maraqlarına cavab verən bütün hədəflərə 
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hansı yollarla olursa-olsun, mütləq çatacaqlarını sərrast şəkildə 

ifadə edir. İndi bütün dünya siyasət və hərb tarixinə yeni terminlər 

gətirmiş Azərbaycan liderinin verəcəyi hər qərarı maraqla 

gözləməkdədir. Çünki bu qərarlar dünyada Xeyirin Şər üzərində 

tam zəfər çalması üçün verilən qərarlardır. 

Azərbaycan 2022-ci ilə böyük uğurlarla qədəm qoyur. 

Yola saldığımız günlərə qısa bir nəzər saldıqda ölkəmizdə yeni 

cəmiyyət quruculuğunda, insanların daha xoşbəxt, daha firavan 

yaşayışı naminə nə qədər böyük işlər görüldüyünün şahidi oluruq. 

Bütün bunlar isə tariximizin qızıl səhifələrinə yazılacaq geniş və 

gələcək üçün taleyüklü məsələlərdir. Dünyada və regiondakı 

geostrateji şərtlərin 180 dərəcə çevrilərək Azərbaycanın xeyrinə 

işlədiyi bir dövrdə ölkəmizin günbəgün artan nüfuzunun, 

güclənən iqtisadiyyatının və yenilməz şanlı ordusunun 

qələbələrinin əsasında Prezident cənab İlham Əliyevin başlatdığı 

uğurlu yol vardır. 

Bu, Azərbaycandan başlanan Zəfər yoludur. 

“ġərq qapısı”,   1  yanvar   2022-ci  il    
http://www.serqqapisi.az/index.php/idztimai-siaysi/33619-

azaerbaydzandan-bashlanan-zaefaer-yolu.html?fbclid=IwAR2gYfA-

PwTozHStuybhJR_zmSW9t-pNjh9Mj9vIsYwg_VqebOM7kswqXfQ  
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