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Cabbarov Ə.X. Turizm “Şərq qapısı” qəzetinin 

səhifələrində. 1940-2021-ci illər. Dərs vəsaiti. 200 səh.  

“Şərq qapısı” qəzetinin 100 illik yubileyinə töhfə olaraq 

hazırlanmış bu kitabda qəzetin 1940-cı illərdən başlayraq bu gün 

üçün əhəmiyyət daşıyan turizm, tarix, mədəniyyət mövzusundakı 

yazıları və mühüm siyasi əhəmiyyətli hadisələr haqqındakı rəsmi 

xəbərlər barədə qısa məlumatlar verilir. Kitab Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının təbii, tarixi-mədəni turizm ehtiyatları, 

mədəniyyət hadisələri və eləcə də rəsmi səfərlər barədə qəzetdə 

dərc olunmuş yazılarla maraqlananlar üçün faydalıdır. Kitabdan 

bu sahə üzrə tədqiqatçılar, turizm və jurnalistika ixtisası üzrə 

təhsil alan tələbələr və sadə oxucular istifadə edə bilərlər.    
 

 Müəllif kitabın ərsəyə gəlməsində göstərdiklərii dəstəyə 

görə M.S.Ordubadi adına Naxçıvan Muxtar Respublika 

Kitabxanası əməkdaşlarına, həmçinin “Şərq qapısı” qəzeti 

redaksiyası əməkdaşlarından Şərəf Mənsimovaya və Natella 

Gülmalıyevaya  təşəkkür edir. 
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GİRİŞ   

 
Turizmin inkişafı geniş miqyasda onun təbliğindən çox 

asılıdır. Turizm ehtiyatlarının tanıdılması, insanları turizm 

səfərələrinə sövq edən səfər təəssüratlarının paylaşılması bu 

mənada, sektorun inkişafına mühüm təsir edir. Bu barədə 

yazılan məqalələr, hazırlanan televiziya proqramları və internet 

resursları turizm səyahətlərinə yollanan insanların 

təsəvvürlərini dərinləşdirir və edilən səyahətlər üçün motiv 

rolunu oynayır. Buna görə də hələ televiziya və internet kimi 

müasir təbilğat vasitələrinin olmadığı bir dövrdə Azərbaycanın 

rekreasiya-tanıtım potensialı yüksək olan Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında turizmin təbliğatında “Şərq Qapısı” qəzetinin 

rolu böyük olmuşdur.  

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 daxil olması ilə asudə vaxt və turizm məsələləri də 

artıq gündəmdə olmağa başlayıb. O zamankı dünyada iki ən 

güclü dövlətdən biri olmuş Sovet ittifaqının 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 rekreasiya-

turizm xidmətlərindən xeyli dərəcədə kənarda qalmışdı. 

Bununla bərabər ölkənin ucqar bir bölgəsi kimi Naxçıvana 

insanların kənar yerlərə səyahət imkanları da zəif olub.  

Bu gün Naxçıvana səfər elən turistlərin əsas motivləri 

arasında qədim diyarın tarixi abidələri, təbii sərvətləri və 

qonaqpərvərlik elementləri ilə tanışlıq mühüm yer tutur. 

Qəzetin arxivinə nəzər sadıqda hələ 1940-cı illərən başlayaraq 

Naxçıvanın mineral suları, yaşı min ilə çatan qədim abidələri 

haqqında olan məqalələri bu günkü turizm ehtiyatları haqqında 

dərc olunan çox saylı yazıların girişi kimi də qiymətləndirmək 

mümkündür. Şübhəsiz, bunlar o zaman çox ciddi şəkildə 
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aparılan kommunizm ideologiyası təbliğatı fonunuda 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.  

Məhz buna görə də 100 illik yubileyi qeyd olunan “Şərq 

qapısı” qəzetinin 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 məhdudlaşıdırılmış və qədim diyarın 

turizm ehtiyatları da istifadəsiz qalmışdı. Bununla belə 

insanların yaşadağı diyarın sahib olduğu təbii gözəlliklərini, 

tarixi-mədəni zənginliklərini tanıtmaq, bununla fəxr etmək 

kimi vətənpərvər hisləri həmişə, hər fürsətdə özünü göstərirdi. 

Belə unikal imkanları isə hələ 70-80 il əvvəl öncül mətbuat 

orqanlarından biri olan “Şərq qapısı” qəzeti yaradırdı.  
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Ötən yüzilliyin əvvələrində Naxçıvanda turizm və 

səyahətlər əsasən kütləvi olmayıb, müəyyən elmi-mədəni, 

yaxud, işgüzar tədbirlər çərçivəsində muxtar respublikaya 

gələn rəsmi qonaqlar, mədəniyyət xadimlərinin səfərləri 

çərçivəsində məhdudlaşırdı. Xüsusən, XX əsrin əvvələrində 

baş vermiş inqilablar, yeni dövlətlərin yaranması və o zamankı 

erməni təcavüzü şəraitində Naxçıvan ərazisinə dinc səyahətlər 

haqqında heç bir məlumata rast gəlinmir. Hətta Azərbaycanda 

sovet hakimiyyətinin ilk illərindən Naxçıvanın müqəddəs 

ziyarətgahlarına səfərlər qadağa olunmuşdu. Belə ki, həmin 

müqəddəs məkanlar barəsində böhtan xarakterli sovet 

uydurmaları geniş yayılmış, sovet totalitar rejimi həmin 

müqəddəs ziyarətgahlarda görünən hər bir şəxsi 

cəzalandırmışdı. Həmin dövrdə yazılmış bir çox kitablarda və 

məqalələrdə Naxçıvanda ən böyük ziyəratgah olan “Əshabi-

Kəhf”lə bağlı rəvayətlərin qeyri-real olduğu vurğulanır və belə 

təbliğ olunurdu ki, guya həmin yer heç də müqəddəs yer 

deyildir. O dövrdə din pərdəsi altında dinlə heç bir əlaqəsi 

olmayan adət-ənənələr də qadağan edilirdi. Belə adət-

ənənələrdən biri də “Novruz” bayramı idi. Baxmayraq ki, o 

dövrə dair mənbələrdə, xüsüsən, “Şərq qapısı” qəzetinin mart 

ayı nömrələrində baharın gəlişi ilə bağlı yazılara rast gəlinsə də 

əhali arasında rəsmi olaraq, yaxud el şənliyi formasında 

Novruzun gəlişi barədə materiallara rast gəlinmir.  

Bununla yanaşı, həmin dövrdə bölgədə maarif, 

mədəniyyət, incəsənət və xalq yaradıcılığ sahəsində müəyyən 

inkişaf meyilləri müşahidə olunurdu. Məsələn, hələ İkinci 

dünya müharibəsi dövründə, 1942-ci il avqustun 21-də yazıçı 

Məmməd Səid Ordubadi öz doğma şəhəri Ordubada gəlmiş, 

həmin gün axşam ədibin 70 illiyi və ədəbi fəaliyyətinin 50 illiyi 

münasibəti ilə respublika fəalların nümayəndələrinin iştirakı ilə 

Ordubad rayon mədəniyyət evində ədəbi-bədii gecə keçirilmiş 

və yazıçı ilə səmimi görüş təşkil olunmuşdu. Bu barədə Şərq 

Qapısı qəzetinin 23 avqust 1942-ci il nömrəsində yazılara rast 

gəlmək mümkündür. 1946-cı ilin 11 avqust nömrəsində 
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Azərbaycan səhnəsinin görkəmli sənət ustalarının Naxçıvana 

səfəri haqda yazı o dövrdə baş vermiq mühüm mədəniyyət 

hadisəsindən xəbər verir.  

Ümumlikdə, İkinci dünya müharibəsindən sonra muxtar 

respublikada iqtisadiyyatın yüksəldilməsi diqqət mərkəzində 

olsa da sosial-mədəni xidmət sektorunun inkişafına və 

insanların səyahətlərinə ciddi fikir verilməmişdi. Belə ki, 1950-

ci illərdə kütləvi kitabxanaların, klub idarələri və muzeylərin, 

mətbuat, nəşriyyat, kino-teatr, kütləvi-siyasi tərbiyə 

vasitələrinin fəaliyyətinin yüksəldilməsinə mühüm diqqət 

yetirilmişdi. Burada əsas məqsəd, insanların sovet 

ideologiyasına uyğun tərbiyəsinə nail olmaq idi. Bununla 

yanaşı, o dövrdə “Şərq qapısı” qəzetinin səhifələrində 

Naxçıvanın təbii sərvətləri, tarixi abidələri, turizm potensialı 

mövzularında müxtəlif müəlliflərin qələmə aldığı yazılara da 

rast gəlmək mümkündür. Belə ki, qəzetin hələ 20 iyun 1947-ci 

il sayında Lətif Hüseyinzadənin “Qarabağlar türbəsi” adlı 

yazısı o dövrdən Naxçıvanın tarixi abidələrinin cazibəsi haqda 

ciddi ziyalı fikirlərin olduğunu göstərir.  

Naxçıvan özünün mineral suları ilə yaxından tanınır. 

Badamlı mineral suyu hələ ötən əsrin əvvəllərindən müalicəvi 

əhəmiyyəti ilə geniş tanınmağa başlayıb. Bu barədə qəzetin 2 

iyul 1948-ci il sayında “Badamlının mineral suları”, 29 noyabr 

1949-cu ildə dərc olunmuş “Qaynar bulaqlar”, 11 iyul 1952-ci 

il sayında dərc olunmuş “Badamlı mədən suyu zavodunda” adlı 

məqalələrdə bu təbii sərvətdən istifadənin gələcəkdəki 

perspektivləri barədə maraqlı fikirlər vardır. 7 avqust 1949-cu 

ildə qəzetdə şair İslam Səfərlinin “Badamlı suyu” adlı şeiri də 

maraq kəsb edir. Eləcə də qəzetin 10 avqust 1952-ci il 

nömrəsində o zamankı səhiyyə naziri Ə.İsmayılovun imzası ilə 

dərc olunmuş “Darıdağ mərgümüşlü mədən sularının müalicəvi 

və kurort əhəmiyyəti” adlı məqalə o dövrün reallıqlarına görə 

çox aktualdır. Bu fikirləri mədəniyyət mövzusuna da aid etmək 

mümkündür. Belə ki, qəzetin 5 noyabr 1952-ci il sayında qeyd 

olunduğu kimi görkəmli şair Səməd Vurğunun Naxçıvana 
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səfəri də muxtar respublikanın mədəni həyatında mühüm 

hadisə olmuşdur. Yaxud, qəzetin 29 noyabr 1954-cü il sayında 

tarix elmləri namizədi Ə.Əliyevin “Naxçıvan dövlət muzeyinin 

30 illiyi” adlı yazısı informasiya baxımından çox qiymətli olub, 

turizm və tanıtım dəyəri oduqca yüksəkdir. Bu dövrdə baş 

vermiş mühüm mədəniyyət hadisələri kimi Azərbaycan Dövlət 

Filarmoniya artistlərinin (8 iyul 1956) və Türkmənistan 

artistlərinin Naxçıvana səfərlərinin (10 avqust 1956) qəzetdə 

geniş işıqlandırılması turist marağı baxımından da 

əhəmiyyətlidir.  

“Şərq qapısı” qəzetinin tarixinin öyrənilməsi ilə 

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 olunmuş turist xəritəsində qeyd edilməsi barədə 

məlumatlar vardır.  

Naxçıvan iqlim ehtiyatlarına görə həmişə turistləri cəlb 

edib. Bu barədə qəzetin 17 may 1959-cu il sayında dərc 

olunmuş “Dağ-iqlim kurortlarından geniş istifadə edək” adlı 

yazı Naxçıvanda müalicə turizminin pers-pektivlərinə 

mütəxəssis rəyi baxımından əhəmiyyətlidir. Təxminən eyni 

məzmunlu digər bir yazı — “Uşaqların yay istirahəti üçün” (31 

may 1959) böyüyən gənc nəslin sağlam böyüməsi və asudə 

vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün Naxçıvanın təbii sərvət-

lərindən istifadə yollarını göstərir.  

Bu dövrdə Naxçıvanın tarixi abidələrinin də turizm 

cazibəsini təhlil edən yazılara da rast gəlmək mümkündür. 

Qəzetin 21 may 1959-cu il tarixli “Diqqətəlayiq tarixi 

abidələr”, bu gün Naxçıvanın turizm cazibəsində mühüm yer 

tutan Əlincəqala haqqında 26 dekabr 1959-cu ildə dərc 

olunmuş “Respublikamızın qiymətli abidələrindən biri”, 21 

yanvar 1960-cı il tarixli “Azərbaycanın tarixi abidələri”, 11 

yanvar 1961-ci tarixli “Nəiminin məqbərəsi”, 31 yanvar 1961-
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ci il tarixli “Qarabağlar memarlıq kompleksi” kimi yazılar o 

dövrün reallıqları ilə müqayisədə bu qəbildən olduqca nəzərə-

çarpacaqdır. Və bütün bu yazıların məntiqi reallığı kimi 19 iyul 

1961-ci il tarixli “Turizmi inkişaf etdirək” başlıqlı yazı həcmcə 

kiçik olsa da əslində, Naxçıvanın gələcək turizm potensialından 

xəbər verirdi. Bunun müqayisəli bir təhlili olaraq 26 may 1962-

ci il tarixli “Bolqarıstan turizm ölkəsidir” başlıqlı yazı o dövrdə 

insanların turizmə nə qədər çox meylli olduğunu göstərir.  

Turizmə meyl cəmiyyətin iqtisadi və mədəni inkişafının 

nəticəsində yaranır. Bu baxımdan, 1960-cı illərdə Naxçıvanda 

baş vermiş mühüm mədəniyyət hadisələrini xüsusidə qeyd 

etmək mümkündür. 12 iyun 1962-ci ildə maestro Niyazi kimi 

Azərbaycanın görkəmli incəsənət ustalarının Naxçıvana 

səfərini və 20 iyun 1962-ci il tarixli yazıda həmin incəsənət 

ustalarının yekun konsertini əks etdirən yazılar bu baxımdan 

maraqlıdır.  

Naxçıvan özünün qədim tarixi və bu tarixi əks etdirən 

unikal abidələri ilə müasir turistləri yaxından maraqlandırır. Bu 

mənada, ötən əsrin 60-cı illərində bu mövzuda qələmə alınmış 

ciddi yazılar bu gün çox dəyərli tarixi çəkiyə malikdir. Qəzetin 

19 avqust 1964-cü il tarixli sayında “Gilan qədim Azərbaycan 

şəhəridir” adlı yazı araşdırma ilə yanaşı tarix və mədəniyyət 

həvəskarları üçün də qiymətli məlumatlar verir. Bu yazının 

daha əvvəl “Bakı” qəzetində dərc olunması isə onun oxucu 

auditoriyasının daha geniş olmasını, elektron medianın 

olmadığı dövrdə nə dərəcədə əhəmiyyət daşımasını bir daha 

göstərir. 1964-cü ildə turizm mövzusunda dərc olunmuş 

sonuncu və bəlkə də ən muhum yazı 13 noyabr 1964-cü il 

tarixdə dərc olunmuş “Culfa turist şəhəri olacaqdır” başlıqlı 

yazıdır. Bu kiçik yazı o dövrdə şəhərin mühüm tranzit 

mövqeyinə hesablanmış və bəlkə də 30 il sonra, yəni 

Azərbaycanın müstəqilliyi zamanında xaricə turist səfərlərinin 

çox geniş yayıldığı dövr üçün elmi proqnozlar baxımından 

qiymətli ideyalar ortaya qoyur.  
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  1965-ci ildə “Şərq Qapsı”nın səhi-fələrində turizm 

məzmunlu iki yazı vardır ki, burada muxtar respublika 

ərazisində mövcud olan mineral ehtiyatların müalicə və 

sağlamlıq məqsədilə istfadəsi haqqında fikirlər vardır. Bunlar 

qəzetin 21 aprel 1965-ci il sayında dərs olunmuş “Təbii 

sərvətlərdən səmərəli istifadə olunmalıdır” və 13 avqust 1965-

ci il sayındakı “Darıdağ mədən suyunun müalicə əhəmiyyəti” 

adlı yazılardır. 1967-ci il 12 iyul sayında Şahbuzdakı “Araz” 

pioner düşərgəsindən reportaj və 14 noyabr 1968-ci il sayında 

turizm motivi yaradılması baxımından əhəmiyyətli olan 

“Ölkəmiz geniş və gözəldir” başlıqlı yazını bu dövr üçün qeyd 

edə bilərik.  

Qəzetin 1969-cu il nömrələri turizm və səyahət 

məzmunlu yazılar baxımından nisbətən daha zəngindir. Belə 

ki, qəzetin 10 yanvar sayında “Naxçıvanın təbii sərvətləri” 

başlıqlı yazıda mineral və müalicəvi ehtiyatlar haqqında 

məlumatlar verilir. Həmin il qəzetin 22 mart sayında dərc 

olunmuş “Kray Rad jurnalı Naxçıvan haqqında” adlı xəbərdə 

Polşa Xalq Respublkasında Naxçıvanın görməli və turizm 

marağı kəsb edən digər yerləri barədə materialların verildiyi 

bildirilir. Yay fəslinə gəldiyində, ənənəvi olaraq, istirahətin 

təşkili baxımından insanları düşündürən suallara cavab olan 18 

iyun saylı “Yay istirahəti” adlı yazı da diqqəti cəlb edir. “Şərq 

Qapısı” qəzetində Şahbuzun Batabat yaylağının turizm və 

istirahət potensialı barədə ilk yazını 27 sentyabr 1969-cu il 

sayında Azərbaycanın görkəmli alimi, coğrafiya elmləri 

doktoru professor Budaq Budaqovun imzası ilə dərc olunmuş 

“Mərcan gözlü Batabat” başlıqlı məqalədə oxuyuruq. Əslində 

mövzuya akademik səviyyəli yanaşma baxımındın bu yazını 

qəzetin turizm təbliğatı tarixində bir başlanğıc nöqtəsi də 

saymaq mümkündür.  

1970-ci ildə qəzetin səhifələrində daha çox saylı turizm 

və səyahət yönlü yazıları oxuyuruq. Bunlardan ilk olaraq 

qəzetin 10 mart nömrəsində çap olunmuş “Göygölün sərvəti” 

adlı yazı Azərbaycanın turizm cənnəti haqqındadır. Bu yazıdan 
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bir gün sonra 11 mart nömrəsindəki “Şuşa gözəldir” adlı yazı 

isə ölkəmizin turizm cazibəsinin nə qədər yüksək olduğunu 

göstərir. Belə turizm cazibəsinin Naxçıvanın Batabat 

yaylağında da olduğunu təsvir edən 16 iyul tarixli nömrədəki 

“Dağlarda şeypur səsi” adlı yazını da qeyd etmək lazımdır. Bu 

məzmunda digər bir yazı qəzetin 22 iyul sayındakı “Araz 

pioner düşərgəsində” başlığı ilə dərc olunaraq Naxçıvanda belə 

cazibədar turizm-rekreasiya məkanlarının çox olduğu qənaətinə 

gəlməyə imkan verir.  

Naxçıvandakı memarlıq abidələrinin turizm-tanışlıq 

potensialı barədə Azərbaycan Pedaqoji Universiteti Naxçıvan 

filialının IV kurs tələbəsi İsa Həbibovun qəzetin 7 avqust 1970-

ci il sayındakı “Naxçıvan abidələri” adlı yazısı maraq kəsb 

edir. Bu məzmunda digər bir yazını isə qəzetin 25 mart 1971-ci 

il sayında “Naxçıvanın memarlıq abidələri” başlığı ilə oxumaq 

mümkündür. Şair-publisist H.Razinin 28 avqust 1971-ci il 

tarixdə dərc olunmuş “Batabat lövhələri” adlı mənzərə oçerki 

bu təbiət möcüzəsinin gözəllikləri barədə oxucuda poetik 

təsəvvür yaradır.  

1972-ci ildə görkəmli Azərbaycan yazıçısı 

M.S.Ordubadinin ev muzeynin açılışı qədim Ordubad şəhərinin 

turizm dəyərini daha artıran bir hadisə olmuşdur. Bu barədə 

qəzetin 19 iyul 1972-ci il sayı oxuculara geniş məlumat verir.  

Qəzetin nömrələrinə nəzər saldıqda 1973-cü il 30 may 

nömrəsində dərc olunmuş “Qarabağların tunc dövrü 

mədəniyyəti” adl yazı diqqəti cəlb edir. 3 iyun sayında dərc 

olunmuş “Yeni turist stansiyası” başlıqlı yazıda isə gənc 

turistlərin səyahətlərinin daha geniş təşkili üçün qarşıda duran 

məsələlər haqqında danışılır. Bundan sonra həmin il 10 iyul 

tarixli nömrədə dərc olunmuş fotoşəkil isə 50 il əvvəl 

Naxçıvandakı Möminə-xatın turbəsinə məktəb-lilərin 

ekskursiyası barədə əyani təsəvvür yaradır.  

1974-cü ildə qəzetin səhifələrində üç turizm məzmunlu 

yazıya rastlaşmaq mümkündür. Bunlardan birincisi sonralar 

Naxçıvanın mühüm müalicə mərkəzinə çevriləcək Duzdağ 
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şaxtalarından hasil olunan daşduzdan bəhs edən “Sal duzun 

şöhrəti” (9 fevral 1974) adlı yazıdır. 26 fevral və 21 mart 

nömrələrində isə qəzetdə məktəblilərin turist səfərləri haqda 

fotoşəkil və qısa xəbər də dərc olunmuşdur.  

1975-ci ildə müxtəlif turizm və səyahət məzmunlu 

yazılar qəzetdə dərc olunub. Bunlardan 8 aprel nömrəsində 

“Naxçıvanın qədim abidələri”, 5 iyun nömrəsində “Xanəgah 

türbəsi” haqda yazılar Naxçıvanın turizm əhəmiyyətli qədim 

abidələri barədə məlumat verir. 22 iyul sayındakı naxçıvanlı 

məktəblilərin Moskva və Leninqrad (Sankt-Peterburq) 

şəhərlərinə turist səfərlərinə yola salınması barədə xəbər də 

maraqlı informasiyadır. XIX əsrin əvvələrində fransız səyyahı 

Fredrik Dübuanın Qafqaza səyahəti zamanı Naxçıvanda olması 

bərədə təssüratlarından bəhs edən 31 iyul tarixli “Fransız 

səyyahı Naxçıvan haqqında” başlıqlı yazı olduqca maraqlıdır.  

1976-cı ildə qəzetdə dərc olunmuş turizm başlıqlı 

yazılar sayına və məzmununa görə çox seçilir. Burada ilk 

olaraq, qəzetin 20 may nömrəsində Qarabağlar kəndi və 

Qarabağlar Türbəsindən bəhs edən “Cahan Qudi Xatundan 

yadigar” adı yazını görürük. 28 may nömrəsində isə 

Naxçıvanda məktəblilərin qatıldığı kampdan bəhs edən “Üç 

turist şəhərciyində” adlı yazını oxumaq olar. Daha sonra 8 iyun 

nömrəsində jurnalist Nurəddin Babayevin “İstirahət! Necə, 

harada” başlıqlı yazı asudə vaxtın təşkili baxımından o dövrun 

reallıqlarına görə çox aktualdır. 2 iyul sayında “Darıdağın 

şöhrəti”, 22 iyul sayındakı “Araz düşərgəsində bir gün”, 27 

iyul sayında qədim mədəniyyət abidələrimiz rubrikasında dərc 

olunmuş “Gilan şəhərinin yadigarları”, 27 avqust sayında 

“Batabat turist bazası” adlı yazıları oxumaq mümkündür.  

Memar Əcəmi Naxçıvani yaradıcılığına böyük 

əhəmiyyət verən, diqqət və qayğı ilə yanaşan ulu öndərin 

təşəbbüsü ilə Əcəmi Naxçıvaninin 850 illik yubileyinin 

keçirilməsi məsələsi 12 mart 1976-cı ildə Azərbaycan KP MK-

nin bürosunda müzakirə edilmiş, bu məqsədlə Təşkilat 

Komitəsi yaradılmışdı. Beləliklə, Naxçıvan şəhərində 
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Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi Əcəmi Əbubəkr oğlu 

Naxçıvaninin 850 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya 

keçirilmişdı. Bununla bağlı memar Əcəmi Naxçıvaninin 850 

illik yubileyi ilə bağlı Naxçıvanda keçirilən tədbirin qəzetin 10 

dekabr 1976-cı il sayında dərc olunmuş xəbəri və “Ölməz sənət 

əsərləri” başlıqlı məqalə və Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyasının səyyar elmi sessiyasına dair 12 dekabr 

sayındakı yazı bu dövrdə Naxçıvanın elmi-mədəni həyatında 

baş vermiş mühüm hadisələrdən danışır. 

1977-ci ildə “Şərq qapısı” qəzetinin 20 mart sayında 

“Darıdağ termal suyu”, 1 iyun sayında “Gənc turistlərin 

toplanışı”, “Qalaaltı Azərbaycanın Truskavesidir”, 7 oktyabr 

sayında “Mineral sular və onların müalicəvi əhəmiyyəti” 

başlıqlı yazılar verilmişdir.  

1978-ci ildə 20 iyun sayında “Turizm yayı şən 

keçəcəkdir”, 15 iyul sayında “Dağlar qoynunda”, 20 avqust 

sayında Batabatda turizm infrastrukturu yaradılmasından bəhs 

edən “Batabat tikintilərində”, 26 avqust sayında bu gün də 

naxçıvanlıların və muxtar respublikaya səyahət edən turistlərin 

sevimli istirahət yeri olan “Qızlar bulağı istirahət zonasının 

tikintisində” adlı yazıları muxtar respublikanın turizm 

potensialının təbliği baxımından əhəmiyyətli saymaq 

mümkündür.  

1979-cu il 11 mart tarixdə “Şərq qapısı” qəzetində 

turizm mövzusundə dərc olunmuş “Turizm şifahi təbliğatın bir 

növüdür” turizmin cəmiyyət həyatına müsbət təsirlərini geniş 

oxucu kütləsinə çatdırmaq üçün əhəmiyyətldir. Qəzetin həmin 

nömrəsindəki “Bronxial astma və duz müalicəsi” adlı yazıda 

isə Naxçıvan Duzdağının bazasında ilk müalicə mərkəzinin 

yaradılması barədə ekspert həkimlərin ilk geniş yazısını 

oxuyuruq. Bu yazıda dünyanın müxtəlif yerlərindəki düz 

şaxtaları ilə müqayisədə Naxçıvan Duzdağının müqayisəli 

üstünlüyü göstərilib. Həmin il 5 may nömrəsində isə yenə də 

Naxçıvan Duzdağının möcüzəvi müalicə gücündən bəhs edən 

və 25 apreldə rus dilli “Selskaya jizn” (Kənd həyatı) qəzetində 
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dərc olunmuş “Duzun dəyəri” adlı məqalə yenidən dərc 

olunmuşdur. 9 iyun 1979-cu ildə Özbəkistan incəsənət 

ustalarının Naxçıvana səfəri və tanış olduqları yerlər barədə 

verilmiş məlumat da maraqlıdır. İyulun 4-də isə yenə də 

“Selskaya jizn” (Kənd həyatı) qəzetininin 29 iyun sayında dərc 

olunmuş çox maraqlı “Sirab cini” adlı məqalə Naxçıvanın 

mineral sularının sayı, müalicəvi keyfiyyəti barədə milyonlarla 

oxucuya məlumat vermiş yazı haqda xəbər verir. 11 noyabr 

sayında dərc olunmuş “Darıdağın yeni günləri” adlı xəbərdə 

Naxçıvandakı bu qiymətli mineral su yatağından sənaye və 

müalicə məqsədilə istifadə üçün yaradılmış yeni şəraitdən 

danışılır. 23 noyabr sayındakı “Naxçıvan duzu” başlıqlı yazı da 

bu mənada Naxçıvanın mineral ehtiyatlarının istifadəsi barədə 

məlumat verir.  

Qəzetin 1980-ci ilin 1 yanvar sayında dərc olunmuş 

“Batabat istirahət zonasında” adlı yazıda 1977-ci ildən 

yaradılmasına başlanılmış istirahət evi haqda məlumat vardır. 

Həmin il 23-25 may tarixlərində respublika rəhbəri, görkəmli 

dövlət xadimi Heydər Əliyevin Naxçıvana səfəri və keçirilmiş 

görüşlər barədə verilmiş yazılar gələcəkdə Naxçıvanın turizm 

potensialının artırılması baxımından da oduqca əhəmiyyətli 

hadisə olmuşdur. 16 iyul sayındakı “Məktəb turizminin 

inkişafına qayğı” başlıqlı yazı isə uşaq və gənclərin asudə 

vaxtının səmərəli keçirilməsi üçün irəli sürülmüş fikirlər 

baxımından maraqlıdır. Qəzetin 1980-ci il 18 iyul sayındakı 

“Batabata qıymayın” adlı yazı bu turizm cənnəti timsalında 

təbiətin qorunması üçün oxuculara çağırışlar edir.  

1981-ci ildə “Şərq qapısı” qəzetində turizm mövzulu ilk 

məqalə kimi 30 may nömrəsində “Mehmanxanada dözülməz 

vəziyyət”, 9 iyun sayında “Qədim Naxçıvanın iqtisadi-mədəni 

əlaqələri”, 23 iyun sayında “Naxçıvan toyu Riqaya gedir”, 5 

iyul sayında “Naftalan naxçıvanlıların xidmətində”, 1 avqust 

sayında Duzdağdan bəhs edən “Sağlamlığın keşikçiləri: şəfa 

ocaqları”, 7 avqust sayında “Avropanın ucqar nöqtəsi” və 

“Gənc turistlərin müvəffəqiyyəti”, 31 iyul sayında “Gözəlləşən 
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Ordubad”, 19 avqust sayında “Asudə vaxt və şəxsiyyət”, 21 

avqust sayında “Turizm işinə diqqət”, 30 avqust sayında “Duz 

dağının şöhrəti” və 3 sentyabr sayında dünyaca məşhur 

norveçli səyyah Tur Heyerdalın Azərbaycana səfəri, onun 

Qobustan qaya təsvirləri ilə tanışlığı və dahi rəhbər Heydər 

Əliyev tərəfindən qəbulu barədə informasiya vardır. Həmin il 

qəzetin 26 dekabr sayında Naxçıvanın Qızlar bulağı və 

Möminə xatın istirahət kompleksindən fotoreportaj vardır.  

1982-ci ildə 7 yanvar sayında “Naxçıvanın ilkin şəhər 

mədəniyyəti” adlı tarixi mövzuda yazılmış məqalə diqqəti cəlb 

edir. Daha sonra 8 yanvar sayında “Əshabi-kəhf mağarasına 

inam və onun tarixi kökləri”, 17 fevral sayında “Məktəb 

turizminə diqqəti artırmalı”, 20 mart sayında “Çilə dağı qədim 

yaşayış yeri”, 16 iyul sayında Ordubaddakı “Dübəndi” 

mehmanxanasının tikintisindən yazı dərc olunmuş, 11 avqust 

sayında Batabat barədə fotoreportaj verilmiş, 19 noyabr 

sayında isə “Əcəmi seyrangahı” adlı yazı çap edilmişdir.  

Qəzetin 1983-cü ilin 11 fevral sayında ölməz şair İslam 

Səfərlinin “Batabat bulağı” və “Xal-xal meşəsi” adlı şeirləri 

Naxçıvanın gözəlliklərini vəsf edir. 17 aprel sayında 

“M.S.Ordubadinin ev muzeyində”, 22 iyun sayında “Turistlərin 

yaxın dostu - “Sputnik”, 30 iyun sayında isə “Salam Batabat” 

adlı yazılara rast gəlinir. Həmin il 11 sentyabr sayında dərc 

olunmuş “Nuh tufanı” yazısı olduqca diqqətəlayiqdir. 18 

sentyabr sayında “Qazma mağarasının sirri”, 4 dekabr sayında 

“Çexoslovakiya mineral sular ölkəsidir” adlı səfər təəssüratı, 

eləcə də 14 dekabr sayında turist səfərinə gedən zəhmətkeşlərin 

yola salınmasından bəhs edən yazılar vardır.  

Qəzetin 1984-cü il 1 may nömrəsində “Yeraltı müalicə 

ocağında”, 5 may sayında “Naxçıvan abidələrinin yeni həyatı”, 

31 iyul sayında “Gəz tanı, istirahət et” rubrikasında 

“Əyilməzlik timsalı — Əlincə” adlı yazılar görünməkdədir. 14 

avqust sayında dərc olunmuş “Mərcan gözlü Batabat”, 4 

sentyabr sayında “Mədəni abidələrin qorunması”, 21 sentyabr 

nömrəsində isə “Abidələr mənəvi sərvətimizdir” adlı yazılar 
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vardır. Həmin il 17 noyabr sayında Naxçıvandakı Təbriz meh-

manxanasının fotosu və Duzdağdan bəhs edən “Nadir şəfa 

ocağı” başlıqlı yazı da vardır.  

1985-ci ildə qəzetin 12 yanvar sayında “Sədərək 

mağarası”, 31 mart sayında “Ordubad qoruq şəhərdir”, 22 

avqust sayında “Gəmiqaya”, 5 noyabr sayında “Ərəbyengicədə 

ilk tunc dövrü abidəsi” kimi turizm məzmunlu yazılar vardır.  

1986-cı ildə qəzetdə turizm məzmunlu yazı kimi 27 iyul 

tarixdə “Krımlı alim Ordubadda” başlıqlı xəbər diqqəti cəlb 

edir. 1 avqust tarixdə ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan 

şəhərinin ən gözəl yerində — Əcəmi seyrəngahında büstünün 

açılması ilə əlaqədar verilmiş geniş yazı vardır. Qeyd edək ki, 

məhz bu istirahət və mədəniyyət guşəsi hazırda həm 

naxçıvanlıların, həm də muxtar respublikaya gələn turistlərin 

sevimli asudə vaxt məkanıdır. 7 oktyabr 1986-cı il tarixdəki 

“Şahbuz abidələri” adlı məqalə də bu baxımdan maraqlıdır.  

1987-ci ildə qəzetdə dərc olunmuş turizm məzmunlu 

məqalələrdən ilki 26 mart tarixdə Naxçıvandakı “Təbriz” 

mehmanxanası haqda olan “Təbriz”in gənclik karvanı” başlıqlı 

yazıdır. 31 may sayında isə Naxçıvandakı Duzdağ müalicə 

mərkəzindən bəhs edən “Duzdan imdad gözləyənlər” adlı yazı 

diqqəti cəlb edir.  

1988-ci ildə baş vermiş hadisələrə rəğmən “Şərq qapısı” 

qəzetində dərc olunmuş turizm məzmunlu yazılar kifayət qədər 

olmuşdur. Belə ki, qəzetin 6 may sayında “Naftalan və mineral 

sularla müalicə” yazısı vardır. Bu gün Naxçıvan şəhərində xalq 

qəhrəmanları Koroğlu və Babəkə qoyulmuş atlı heykəllər 

turistlər tərəfindən maraqla tamaşa edilir. 1988-ci il 5 iyun 

tarixdə Naxıçıvanda Koroğlunun atlı heykəlinin açılışından 

bəhs edən “Koroğlu Naxçıvanda məskən salır” adlı yazı da bu 

baxımdan maraqlıdır. 13 iyul sayında turizmdə maraqla 

qarşılanan dünyanın 7 möcüzəsindən bəhs edən “Möcüzələr 

dünyasında” adlı yazı da diqqəti cəlb edir. Məktəblilərin yay 

istirahətindən bəhs edən 19 iyul tarixli “Təbriz”də keçən 

günlər” başıqlı yazı da 1988-ci ildə turizm məzmunlu yazılar 
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arasında maraqla oxunur. 1988-ci ilin narahat günlərində 

Naxçıvanda insanların asudə vaxtının təşkili məsələlərindən 

bəhs edən 5 avqust tarixli “İnam olan yerdə” başlıqlı yazını da 

qeyd etmək olar. Qəzetin 11 avqust sayında isə Naxçıvanın 

böyük turist marağı kəsb edən abidələrindən bəhs edən 

“Əsrlərin yadigarı — Çalxanqala” yazısı unikal məzmunu ilə 

də diqqətəlayiqdir. Naxçıvandakı Nəhəcir dağının yaxınlığında 

fontan vuran və bu gün təbiət həvəskarları olan turistlərin 

maraqla izllədiyi mineral su barəsində 13 avqust sayında dərc 

olunmuş “45 dəqiqədən bir” adlı kiçik yazı bu barədə ilk 

məqalə olması ilə böyük əhəmiyyət daşıyır. 6 sentyabr sayında 

“Qarabağda çörək muzeyi” başlıqlı yazı Azərbaycanın turizm 

potensialı barədə qəzetin oxucularına məlumat verilməsi 

baxımından maraqlıdır. Qəzetin 14 sentyabr sayındakı “Qonaq 

qarşısına necə çıxasan?... ” başlıqlı yazı isə o dövrdə turizmdə 

hədiyyəlik əşyaların istehsalı məsələsini bir problem kimi 

ortaya qoyur. 17 sentyabr sayında naxçıvanlı xalq ifaçısının 

Fransaya səfərindən bəhs edən “Eyfel qülləsində Azərbaycan 

havası” adlı yazı da o dövrdə insanların buna marağı 

baxımından çox oxunaqlıdır. 1988-ci il 22 sentyabr sayında 

“Şərur tapıntıları” və 14 oktyabr sayında isə qədim Ordubad 

şəhərindən bəhs edən “Qoruq şəhərinin gözəlliyi naminə” adlı 

yazı da 1988-ci ilin turizm məzmunlu maraqlı yazı-larındandır. 

Qəzetin 6 noyabr sayındakı “Mineral suların şöhrəti” adlı yazı 

həmin ilin son turizm məzmunlu məqaləsidir.  

1989-cu il Sovet dövlətinin dağılması və Azərbaycana 

erməni təcavüzünün genişlənməsi kimi çətin keşməkeşli 

günlərlə yadda qalıb. Buna baxmayraq həmin dövrdə də 

xalqımızın ziyalıları günün aktual məsələlərini mətbuata 

daşımağı bacarıb. Bu mənada “Şərq qapısı” qəzetinin 2 fevral 

1989-cu il sayında dərc olunmuş “Bu qala, dərdli qala” başlıqlı 

yazıda Naxçıvandakı “Köhnə qala”nın (indiki 

Naxçıvanqalanın) düşdüyü acınacaqlı vəziyyət təsvir olunur, 

bu qiymətli tarix-mədəniyyət abidəsinin tamamilə dağılması 

qorxusu ilə həyəcan təbili çalınır. Qəzetin 4 fevral sayında isə 
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“Novruz” və zaman” adlı yazıda görkəmli tarixçi alim Qədir 

Qədirzadə sovet dönəmində dini pərdə geyindirilərək qadağa 

olunmuş Novruz bayramının xalqımızın ən dərin köklərindən 

gələn milli bayram oluduğunu, onun yaşadılması üçün adət-

ənənələrimizin dərindən öyrənilməsi zərurətindən söhbət açır. 

Qəzetin 11 fevral sayında dərc olunmuş “Britaniyada turizm” 

adlı kiçik yazı isə o dövrün reallıqlarına görə çox maraqlı 

informasiya dəyəri kəsb edirdi. Həmin il qəzetin 2 mart tarixli 

sayında dərc olunmuş “Axır çərşənbə” adlı yazıda isə 

xalqımızın yaddaşında yaşadılan adət-ənənələr haqqında 

düşüncələr işıq üzü görüb. Qəzetin 3 mart tarixli sayında 

akademik İsa Həbibbəylinin “Novruz bayramı: nə vaxt, necə?” 

başlıqlı yazıda isə xalqımızın bu qədim bayramının harada necə 

keçirildiyi barədə maraqlı məlumatlar vardır. Eyni məzmunlu 

digər bir yazı isə qəzetin 16 mart tarixli sayında dərc olunmuş 

“Ordubadda axır çərşənbə” adlı məqalədir. Burada qədim 

ənənələri ilə seçilən Ordubad şəhərində Novruzun keçirilməsi 

adətlərindən danışılır. Həmin il qəzetin 19 mart tarixli sayında 

dərc olunmuş “Ulu xalqımızın Novruz bayramı” adlı yazı isə 

daha geniş olub, Azərbaycan KP MK-nın 1988-ci il 16 avqust 

tarixli plenumunda Novruz bayramı haqqında ədalətsiz 

qadağanın ləğvindən sonra xalqımızın coşqusunu dilə gətirir. 

Qəzetin 21 mart sayında isə Naxıçvan şəhərində və muxtar 

respub-likamızın müxtəlif bölgələrindəki Novruz 

şənliklərindən reportajlar verilmişdir.  

1989-cu ildə 25 mart tarixdə dərc olunmuş “Yeni hava 

körpüləri” adlı yazı isə o zamanlar Naxçıvan sakinlərinin 

yetərincə hava nəqliyyatından istifadə edə bilmədiklərindən 

danaşıraq, bu sahədə gələcək üçün maraqlı fikirlər irəli sürülür.  

Qəzetin 2 aprel 1989-cu il tarixli sayındakı “Qarabağlar 

abidəsi” adlı yazıda əsasən o dövrdə baxımsız qalmış abidənin 

bərpa işlərinin yubadılmasından danışılır. 26 aprel sayındakı 

“Turist çığırları” adlı müsahibə isə ümumittifaq məzmunlu olsa 

da bu anlayışın kütləvi oxucu üçün izahı baxımından 

dəyərlidir. Qəzetin 20 may tarixli sayındakı “Naxçıvan-
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Moskva firma vaqonu” adlı yazı isə o zamanlar dəmiryolu ilə 

rahat səyahət etmək istəyənlər üçün maraqlı informasiya 

vermişdir. Qəzetin 21 may sayındakı “Gəmiqaya” adlı mənsur 

şeir isə hələ o zamanlar Naxıçvanın bu zəngin tarixi abidəsi 

haqqında oxucuda maraqlı fikirlər formalaşdırıır. Qəzetin 25 

iyun sayındakı “İran rəhbəri Bakıda” adlı xəbərdə isə 

Moskvada rəsmi səfərdə olmuş o zamankı ali İran rəhbərinin 

yolüstü Bakıya gəlməsi, buradakı qarşılanma mərasimi və 

keçirdiyi görüşlər barədə geniş infrormasiya vardır ki, bu da o 

dövr üçün olduqca maraqlı yazı olmuşdur. Həmin il 30 iyun 

sayındakı “Abidələrə qayğı ümumxalq işidir adlı” yazıda isə 

dağılmaq təhlükəsi keçirən, anbar və təsərrüfat məqsədilə 

istifadə olunan abidələrimizin qorunması zərurətindən danışılır.  

Qəzetin 5 iyul 1989-cu il sayında maraqlı bir yazı 

vardır. Burada “Xarici qonaqlar” rubrikasında Azərbaycanda 

səfərdə olan Türkiyənin İstanbul şəhərində yeni yaradılmış 

“Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyət və qarşılıqlı 

yardım cəmiyyətinin” sədri, milliyətcə azərbaycanlı olan Nihat 

Çətinqaya ilə “Burada özümü evimdə bilirəm” adlı müsahibə 

verilmişdir. Qəzetin 12 iyul sayındakı “Turizm obyektləri” 

rubrikasında dərc olunmuş “Batabat respublikamızın incisidir” 

başlıqlı yazı Naxçıvanın bu gözəl təbiət guşəsindən o zaman 

turizm məqsədilə necə istifadə olunduğundan danışır.  

Qəzetin 1989-cu il 13 senytabr tarixli sayında dərc 

olunmuş “Sərhədyanı ticarətin üfüqləri” başlıqlı yazı o dövrdə 

insanları çox həyəcanlandıran bir mövzuya toxunmuşdu. SSRİ-

nin dağılması və “dəmir pərdə”lərin yox olması ilə insanların 

xaricə səyahətləri də getdikcə sərbəstləşdiyindən o zamanlar 

belə mövzuda yazılar hər bir oxucu üçün maraqlı idi.  

“Şərq qapısı” qəzeti tarixində bir çox ilklərə imza 

atmışdır. Onlardan biri də hələ 1989-cu ildə “27 sentyabr 

Ümumdünya Turizm Günü” münasibətilə həmin tarixdə 

“Yaxınlıq körpüsü” adıl yazı dərc etməsidir. Bu məqalədə 

sözün əsl mənasında mövzuya akademik yanaşma tərzi ilə 

turizmin xalqlar arasında sülh və yaxınlaşma vasitəsi olması, 



 

 

  

22 

turizmin inkişafından əldə olunan faydalardan danışılır. 

Qəzetin eyni nömrəsində, hətta eyni səhifədə Naxçıvandakı 

Darıdağ balneoloji mərkəzinin problemlərindən bəhs edən 

“Şəfa bulağının cəfaları” adlı yazının verilməsi isə fikrimizcə, 

təsadüfi seçim olmamışdır.  

Qəzetin 5 oktyabr sayı isə olduqca maraqlı bir mövzuya 

toxunaraq “Valyuta qazana bilərik” başlıqlı bir yazı dərc edib. 

Burada müəllif xaricə səyahətlərin günü-gündən artdığı bir 

zamanda Naxçıvanda hədiyyəlik əşya istehsalı və staşının 

təşkili zərurətinə toxunur. 5 oktyabr sayında isə qəzet bir 

zamanlar Bakıda da səfərdə olmuş dünyaca məşhur Norveç 

səyyahı Tur Heyerdal haqqında yazı dərc etməklə ən azından 

turizm mövzusunu gündəmdə saxlamağı bacarıb.  

Həmin dövrdə qəzetin növbəti səhifələrində yenə də 

turizm abı-havası saxlanılıb və 1989-cu il oktyabrın 7-də 

“İranlı qonaqlar Naxçıvan torpağında” başlıqlı yazı ilə 

Naxçıvana qonaq gəlmiş iranlı yüksəkrütbəli dövlət və 

hökumət nümayəndələrinin Naxçıvan hava limanında 

qarşılanma və muxtar respublika ilə tanışlığından bəhs edən 

maraqlı reportaj və müsahibələr dərc olunmuşdur. Qəzetin 21 

oktyabr sayında isə “Abidələr tarixi sərvətimizdir” rubrikasında 

“Xan evi bərpa olunur” başlıqlı yazı dərc olunmuşdur. Bu 

yazıda 200 ilə yaxın yaşı olan tarixi binanın o zamankı təmir-

bərpasından bəhs olunur. Qəzetin 22 oktyabr sayındakı “Min 

göllər ölkəsi”nə səyahət” adlı yazıda isə o zaman SSRİ ilə 

nisbətən yaxşı əlaqələri olan Finlandiyada səyahətdə olmuş 

Azərbaycan jurnalistinin təəssüratları qələmə alınmışdır ki, bu 

da o dövrdə turizmin təbliği üçün maraqlı material idi. Qəzetin 

eyni sayında xarici səyahət təəssüratlarından bəhs edən növbəti 

maraqlı yazı isə “Azərbaycanda tezliklə görü-şənədək” adlı 

məqalədir. Yazıda İraqda keçsirilmiş SSRİ günlərinin 

iştirakçıları olmuş Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu ölkə 

ilə tanışlığı, xüsusən də İraq türkmənləri ilə təmaslarından bəhs 

edən xatirələri turist marağı baxımından dəyərlidir. Eləcə də 

şairə Kəmalə Ağayevanın qəzetin 3 noyabr tarixli sayında dərc 
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olunmuş “Bir ay Türkiyədə” adlı səfər təəssüratları qardaş 

ölkəyə ilk səyahətlər kimi o zamankı oxucularda böyük maraq 

doğurmaya bilməzdi. Səfər təəssüratı baxımından digər bir 

maraqlı yazı isə 1989-cu ilin 18 noyabr tarixində “Naxçıvan-

İzmir: iqtisadi əmək-daşlıq” başlıqlı müsahibədir ki, burada 

Naxçıvandan Türkiyəyə işgüzar səfərə getmiş vəzifəli şəxsin 

təəssüratları əks olunmuşdur.  

Qəzetin 20 dekabr 1989-cu il sayında dərc olunmuş 

“Ordubad qoruq şəhəridir” adlı yazı o dövrdə səyahətə can atan 

insanlar üçün dərin motivasiya gücünə malik məlumatlar 

vermişdir. Eləcə də qəzetin 26 dekabrdakı “Şərurda çillə 

bayramı” adlı yazı da xalqımızın yaşatdığı adət-ənənələrin 

milli-mənəvi sərvətlərimz kimi tanıdılmasından bəhs edir. 

Qeyd edək ki, bu həm də 1989-cu ilin qəzetdə sonuncu turizm 

məzmunlu yazısı olmuşdur.  

 1990-cı il xalqımızın tarixində ağır sınaqlarla dolu 

faciələr, eyni zamanda qəhrəman mübarizələr ili kimi yadda 

qalıb. Bu dövrdə mətbuat səhifələrində insanların qaniçən 

imperiyaya, onun erməni nökərlərinə nifrət hissləri ilə dolu 

yazılarla bərabər hayqıran yurd sevgisi atəşi ilə yanan 

məqalələri də oxuyuruq. “Şərq qapısı” qəzeti də o dövrün öndə 

gedən mətbu orqanı kimi belə hadisələrə biganə qalmamış, 

hətta mübariz çağırışları ilə müstəqillik yolunda irəliləyən 

ölkəmizdə bir nömrəli dövlət qəzeti olmuşdur. Qəzetin 30 

yanvar 1990-cı il sayında dərc olunmuş “Naxçıvan abidələri 

tariximizin yaddaşıdır” adlı yazı da məhz bu özünəqayıdış 

motivləri üzərində dərc olunmuşdu. Bu dövrdə Azərbyacanın 

qardaş ölkə - Türkiyə ilə olan yaxınlaşması prosesləri artıq 

getdikcə yeni vüsət alırdı. Qəzetin 4 mart tarixli sayında dərc 

olunmuş “Türkiyə-Azərbaycan: qarşılıqlı faydalı işgüzar 

əlaqələr” adlı yazı da məhz bu məzmundadır. Sovet 

imperiyasının dağılması həmin dövrdə insanların on illərlə 

məhrum oluduğu bir istəyin — xaricə səfərlərin də önünü 

açmışdı. Qəzetin 30 mart tarixli sayında “Üç gün İranda” adlı 

yazıda da o zamankı insanların xarici ölkəyə səfərləri zamanı 
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qazandıqları təəssüratları oxuyuruq. Təxminən eyni motivlər 

üzərində yazılmış və qəzetin 21 aprel tarixli sayında dərc 

olunmuş digər bir yazının başlığı isə “Sevincdən doğan göz 

yaşları”dır. Digər bir maraqlı Güney həsrətli səfər təəssüratı 

yazısı isə qəzetin 25 aprel sayında “Təbriz oxuyur”du dağlar 

başında” başlığı altında dərc olunub. Qəzetin 15 may 1990-cı il 

sayında turizm-tanıtım məzmunlu maraqlı bir yazı da vardır. 

“Yurdumuzun əfsanələri” adlı yazıda müəllif Naxıçvanın 

qədim yer adları və onlarla bağlı xalq yaddaşından süzülüb 

gələn əfsanələri qələmə alıb.  

1990-cı ildə insanların xaricə, xüsusən də dost və 

qardaş ölkələrə olan səfərləri olduqca maraqlı olduğundan 

qəzet də həmin səfərlərin təəsüratlarına vaxtaşırı yer verirdi. 

Belə yazılardan biri qəzetin 17 iyun tarixli sayındakı “14 gün 

Türkiyədə” adlı yazıdır. Qazetin 19 iyun tarixli sayında isə o 

dövrün insanlarını çox düşündürən bir mövzuda “Daha bir 

Gülüstan” adlı yazı dərc olunub. Burada müəllif tarixi 

abidələrimizin özgənikiləşdirilməsinə yol ver-mədən 

qorunması probleminə toxunub.  

Həmin il qəzetin 24 iyun tarixli sayında o dövr 

Azərbaycanı üçün çox sevindirici bir hadsənin xəbəri vardır. 

Qəzetin baş yazısında söhbət Türkiyə Prezidenti Turqut Özalın 

xanımı Səmra Özalın geniş nümayəndə heyəti ilə Bakıya 

səfərindən gedir.  

Qəzetin 26 iyun tarixli sayında yenə də abidələrimizin 

tarixindən və onların qorunması zərurətindən söhbət açan bir 

yazı ilə rastlaşırıq. “Tikmişəm izim qala” adlı yazıda Naxçıvan 

memarlığının incisi Gülüstan türbəsindən danışılır. Qəzetin 18 

iyul tarixli sayında bu gün üçün hər kəsin adət etdiyi, ancaq o 

dövr üçün çox qeyri-adı səslənən bir başlıqlı yazı vardır. 

“İtaliya jurnalsitləri Naxçıvanda” adlı məqalədə söhbət 

Naxçıvan sərhədlərinə edilən erməni təcavüzünü bəlgələmək 

üçün diya-rımıza gəlmiş italiyalı jurnalistlərdən gedir. Qəzetin 

1990-cı il 3 avqust tarixli sayında isə bu məzmunda daha da 

maraqlı bir yazı vardır. “Yapon alimləri Naxçıvanda” başlıqlı 
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yazıda o zamankı seçkilər ərəfsində Naxçıvana gəlmiş 

gündoğan ölkənin təmsilçilərinin Naxçıvanla tanışlığı, 

həmçinin o zaman artıq Naxçıvanda olan dahi şəxsiyyət 

Heydər Əliyevlə də görüşü haqqında məlumat vardır. Qəzetin 

11 və 12 avqust tarixli saylarında isə “Azərbaycandan 

Azərbaycana səyahət” adlı yazıda o zaman təbii fəlakətdən 

sonra İranda ezamiyyətdə olmuş jurnalistlərin Moskvada nəşr 

olunan “Komsomolskaya pravda” qəzetində dərc etdirdikləri 

məqalə yenidən işıq üzü görüb. Qəzetin 16 avqust tarixli 

sayında tarixi zənginliklərimizin təbliğindən bəhs edən 

“Folklor abidələri xalqın milli sərvətidir” adlı yazını oxuyuruq. 

Qəzetin 17 avqust tarixli sayında isə daha bir maraqlı yazı 

vardır. “Araz da vüsala şahid oldu” başlıqlı yazıda müəllif uzun 

illər ayrılıq həsrəti çəkmiş insanların bir-birinə etdiyi 

səfərlərdən danışır. Qəzetin 28 avqust tarixli sayındakı 

“Naxçıvan-Türkiyə: təzə qapı həyat yolu” adlı yazıda o dövr 

üçün hamını maraqlandıran yolun tikintisindən xəbər dərc 

olunmuşdu.  

Qəzetin 18 sentyabr tarixli sayındakı Sədərək-Türkiyə 

yolunun çəkilişindən bəhs edən “Kollektiv həvəslə çalışır” adlı 

xəbər o zamanlar qardaş ölkəyə səfər etmək üçün gün sayan 

naxçıvanlılar üçün olduqca maraqlı yazı idi. Qəzetin 23 

sentyabr tarixli sayındakı “Vətəndən vətənə” adlı yazı isə o 

zaman qonşu ölkəyə səfər etmiş bir ziyalının təəssüratları dərc 

olunub. Qəzetin 27 sentyabr tarixli sayında isə İranla gediş-

gəlişlərin artmasından bəhs edən “İdman xalqları yaxınlaşdırır” 

adlı yazını oxuyuruq. 29 sentyabr sayındakı, “Yaxşı yol 

cənublu qardaş” yazısı da turizm motivləri ilə zəngindir. 

Qəzetin 10 oktyabr tarixli sayında daha maraqlı bir yazı vardır. 

“Təbrizə, İstanbula gedən yollar…” adlı müsahibədə o zamankı 

gediş-gəlişlərin təbliğ olunmasından danışılır. Bu mövzuda bir 

başqa səfər təəssüratı isə “Arazın o tayında” başlıqlı yazı ilə 

qəzetin 17 oktyabr tarixli sayında dərc olunub.  

1990-cı ildə Şərq qapısı qəzetində dərc edilmiş turizm 

məzmunlu maraqlı yazılardan biri 20 oktyabr tarixli sayda rast 
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gəlinən “Diyarınız varlıdır, yaşayışınız da varlı olmalıdır” adlı 

məqalədir. Burada həmin günlərdə Bakıda keçirilmiş I 

Azərbaycan Biznes Konqresinin əcnəbi iştirakçılarının bir 

qrupunun Naxçıvanan etdikləri səfərdən bəhs olunur. Qəzetin 

21 oktyabr tarixli sayında isə “Biznes Konqresinin iştirakçıları 

Naxçıvanda” adlı baş yazı ilə həmin tədbir iştirakçılarının 

rəsmi qəbulundan söhbət açılır. Qəzetin 25 oktyabr tarixli 

sayında dərc olunmuş “Azərbaycan SSR xarici işlər 

nazirliyində” adlı rəsmi xəbərdə isə o zaman Azərbaycan 

Respublikası vətəndaşlarının İran İslam Respublikasına gediş-

gəlişlərinin qaydaları yazılmışdır. Qəzetin 30 oktyabr tarixli 

sayında “Təbriz görüşləri” adlı yazı ilə İrana ilk dəfə səfər 

etmiş alimin zəngin təəssüratları qələmə alınıb.  
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 1991-ci ildə qəzetin səhifələrindəki turizm məzmunlu 

yazılara baxdıqda ilk olaraq 17 yanvar sayında “Yeni iqtisadi 

əlaqələr” rubrikasında “Türkiyənin nümayəndə heyəti 

Naxçıvanda” adlı yazı diqqəti cəlb edir. Burada qardaş ölkədən 

gəlmiş rəsmi şəxslərin qarşıdakı dövrdə əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi üçün Naxçıvana etdikləri səfərdən danışılır. 

Qəzetin 23 yanvar tarixli sayında oxuduğumuz “Qardaşlığın, 

məhəbbətin gücü” adlı yazıda isə Naxçıvanda səfərdə olmuş 

Türkiyə hökumət nümayəndələri ilə görüşün təəssüratları 

qələmə alınıb. 1991-ci ildə qəzetin səhifələrində səyahət 

mövzusunda dərc olunmuş maraqlı yazılardan biri də 24 yanvar 

tarixli saydakı “Yollar ayrıcında” adlı məqalədir. Ürək yanğısı 

dolu bu yazıda xaricə səfər zamanı gömrükxana xidmətlərindən 

yazılır. Qəzetin həmin sayında “O tayın ilk qaranquşları” 

başlıqlı yazı ilə qonşu ölkədən gəlmiş idmançılardan, onlarn 

qatıldığı yarışdan bəhs olunur. Qonşu ölkələrə səyahət 

mövzusunda digər bir yazı isə qəzetin 1 fevral 1991-ci il tarixli 

sayındakı “Sədərək: əməkdaşlıq körpüləri salınır” adlı 

məqalədir. Qəzetin 13 fevral sayındakı “Təbrizin yolları 

dolanbadolan…” adlı yazıda isə bu qədim Azərbaycan şəhərinə 

səfər etmiş jurnalistin təəssüratları poetik ifadələrlə qələmə 

alınıb. Bu mövzudakı digər bir geniş yazı isə 5 mart tarxli 

sayda “Ayrılığın sonu varmış…” başlığı ilə qəzetdə dərc 

olunub.  

  Novruz bayramı xılqımızın el bayramı kimi həmişə 

qeyd olunub. Bu bayramın qədim Ordubadda isə özünəməxsus 

adətləri vardır. Qəzetin 15 mart tarixli sayındakı “Yeddi ləvin” 

Ordubadda Novruz bayrami” adlı yazı da bu baxımdan 

maraqlıdır. Qəzetin 23 mart tarixli sayında dərc olunmuş 

“Naxçıvan-Türkiyə: rabitə əlaqəsi” başlıqlı yazı isə o dövrdə 

qardaş ölkə arasında insanların ən çox ehtiyac duyduğu bu 

xidmətin yaradıldığınıdan xəbər verir. Qəzetin eyni sayında isə 

“Şəhərimizin qonaqları” rubrikasında “Türkün arzusu bu 

taydır” başlıqlı müsahibədə Novruz bayramı ərəfəsində 

Naxçıvana gəlmiş iranlı mədəniyyət işçilərinin təəssüratları yer 



 

 

  

29 

alıb. Həmin il qəzetin 26 mart tarixli sayında olduqca maraqlı 

bir yazını oxuyuruq. “Nuhla bağlı düşüncələr” adlı məqalədə 

qəzet Bakı şəhərində nəşr olunan qəzetlərin birində Nuh Tufanı 

və onun Naxçıvanla əlaqəli olmasından bəhs edən yazını öz 

oxucuları ilə tanış edir. Buna bənzər bir yazı isə qəzetin 27 

mart tarixli sayında dərc olunub. Qəzetdə Bakı şəhərindəki 

qəzetlərin birində dərc olunmuş “Sədərək Türkiyəyə açılan 

darvazadır” adlı yazı yenidən dərc olunub. Qəzetin 9 aprel 

tarixli sayında “Şəhərimizin qonaqları” rubrikasında “Dünya 

tanısın gərək” başlıqıl yazı ilə Naxçıvana gəlmiş türkiyəli 

jurnalistlərlə müsahibələr dərc olunub. Həmin dövrdə 

Naxçıvanda səfərdə olmuş digər bir turkiyəli qonaq, tanınmış 

şair İbrahim Bozyellə “Naxçıvan əski şöhrətinə qayıdacaq” adlı 

müsahibə isə qəzetin 25 aprel tarixli sayında oxuculara təqdim 

olunub. Gələcəkdə “Ümid” yolu kimi təkcə Naxçıvanı deyil, 

bütün Türk Dünyasını qardaş Türkiyə ilə birləşdirəcək Sədərək 

yolunun tikintisindən bəhs edən “Qardaş yolu” adlı reportaj isə 

qəzetin 6 may tarixli sayında dərc olunub. Eyni mövzuda digər 

bir yazını qəzet 15 may tarixli sayında “Ərzuruma gedən 

yollar” 23 may tarixli sayında isə “Yol Araza qovuşur” adlı 

yazılarla işıqlandırıb. Qəzetin 6 iyun 1991-ci il tarixli sayında 

isə artıq blokadanın ağır yüklərini yaşamağa başlayan 

Naxçıvanın xarici aləmlə tək nəqliyyat əlaqəsi infrastruktur 

olan Naxçıvan Hava Limanından bəhs edən “Naxçıvanın səma 

qapısı” adlı yazını oxuyuruq. Qəzetin 13 iyun tarixli sayında 

isə “Qardaşlıq körpüsünün təməli” adlı yazı iki qardaş xalqı 

birləşdirəcək körpünün təməlinin atılması məqsədəilə 11 

iyunda Naxçıvana gəlmiş Türkiyə hökumət nümayəndələrinin 

rəsmi qarşılanmasından qiymətli informasiya verir. O zaman 

hər kəsin həyəcanla izlədiyi bu yolun tikintisi haqqında növbəti 

xəbər qəzetin 5 iyul tarixli sayında “Arzular birləşir” adlı yazı 

ilə verilib.  

1991-ci ilin iyulunda turizm və idman baxımından 

Naxçıvanda bir ilk yaşanıb. O zaman Naxçıvanı təmsil edən 

“Badamlı” futbol komandası İranda beynəlxalq yoldaşlıq 
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görüşü keçirib. Bu haqda yazını qəzetin 3 avqust tarxli sayında 

oxuyuruq. Qəzetin 16 avqust tarixli sayında isə qonşu ölkəyə 

səyahətdən bəhs edən “Araz səddindən Təbrizədək” adlı yazını 

oxumaq olar. Qəzetin 23 avqust tarixli sayı isə “Maraqlı 

ekskusiya” başlıqlı yazı ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin bir 

qrup tələbəsinin Şərur rayonuna ekskursiyasından bəhs edir.  

1991-ci il sentyabrın 3-də Azərbaycan xalqının 

həyatında dönüş ili olmuş mühüm bir hadisə baş verdi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə 

Naxçıvan Muxatr Respublikası Ali Məclisinin fövqəladə 

sessiyasında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri seçildi. Bu barədə qəzetin 5 sentyabr tarixli sayında 

informasiya dərc olunmuşdur. Ulu öndər Heydər Əliyevin 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri seçilməsi 

onun böyük siyasətə dönüşünün əsası oldu. Bunun nəticəsində 

Azərbaycanın strateji bölgəsinin əhalisi ağır 

məhrumiyyətlərdən və çətinliklərdən xilas olamağa, muxtar 

respublikada həyat tədricən öz axarına düşməyə başladı.  

Həmin il qəzetin 7 sentyabr tarixli sayında turizm 

əhəmiyyətli mühüm bir xəbər vardır. “İki Culfa arasında 

telefon rabitəsi” başlıqlı yazı o zaman qonşu ölkəyə səyahətə 

yollananlar üçün çox maraqlı olmuşdu. Qəzetin 11 sentyabr 

tarixli sayında isə “Əshabi-Kəhfin zəvvarları” adlı yazı ilə uzun 

müddət rəsmi şəkildə ziyarətlərə bağlı olmuş bu müqəddəs 

məkandan reportaj dərc olunub. Qəzetdə Sədərək-Türkiyə 

yolunun tikintisindən bəhs edən növbəti yazı 20 sentyabr 

tarixdəki “Arazın qovuşan dayaqları” adlı məqalədir. Bu 

mövzuda digər bir yazı isə 1 oktyabr tarixli sayda rast gəlinən 

“Doğmalıq, yaxınlıq körpüləri” adlı məqalədir. Qəzetin 2 

oktyabr 1991-ci il tarixli sayı isə bu mövzuda “Həsrət 

körpüsünün tikintisində” adlı rəsmi yazı dərc edib. Qəzetin 23 

oktyabr tarixli sayında “Naxçıvan-Türkiyə” rubrikasında “90-

dan 50-si” adlı yazıda muxtar respublikamızdan qardaş ölkəyə 

oxumağa gedən tələbələrdən bəhs olunur. 31 oktyabar 1991-ci 

il tarixli sayında 29 oktyabrda Azərbaycanı Türkiyəyə 
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birləşdirən “Həsrət körpüsü açıldı” başlıqlı yazı ilə bütün 

naxçıvanlıları sevindirən genişhəcmli xəbər dərc olunub. 

Qəzetin 8 noyabr tarixli sayında isə turist marağı baxımından 

əhəmiyyətli olan “Urmiya qədim mədəniyyət ocağıdır” adlı 

yazı vardır. Həmin il qəzetin 12 noyabr tarixli sayında isə o 

dövr üçün çox böyük əhəmiyyətli bir hadisə haqqında xəbər 

dərc olunub. “Xarici müxbirlər Naxçıvanda” adlı rəsmi xəbərdə 

blokada vəziyyətində olan Naxçıvana amerikan və Türk 

jurnalistlərinin səfərindən və Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevlə onların 

görüşündən bəhs olunur. Qəzetin 30 noyabr 1991-ci il tarixli 

“Cənublu qardaşlarımız Naxçıvanda” məqaləsində isə İranlı 

mədəniyyət xadimlərinin Naxçıvana səfərindən bəhs olunur. 31 

dekabr 1991-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyindən 

bəhs edən “Bu günkü xatirə sabahın tarixidir” adlı yazı isə 

qəzetin həmin il turizm və səyahət mövzsunda dərc etdiyi son 

yazıdır.  

1992-ci ildə qəzetdə turizm və səyahətlər mövzusunda 

dərc olunmuş məqalələr arasında ilk olaraq 24 yanvar 

sayındakı “Nuh tufanı” haqqındakı əfsanə və həqiqət” adlı 

yazını görürük. Qəzetin 7 fevral tarixli sayında isə 

“Qonaqlarımız” rubrikasında Naxçıvanda olmuş İraq 

türkmənlərinin nümayəndəsi ilə “Qədrini bilin” adlı müsahibə 

vardır.  

1992-ci ildə Naxçıvan Hava Lmanına ilk iritutumlu 

təyyarələr qəbul edildi. Bu barədə qəzetin 3 mart sayında “Yeni 

hava xətti açıldı” adlı baş yazı ilə oxuyuruq. Qəzetin 24 mart 

tarixli sayında isə “Abidələr xalqımızın tarixidir” rubrikasında 

“Tarix bizi bağışlamaz” adlı yazıda o zaman dağılmaq 

təhlükəsi yaşayan abidələrimizdən bəhs olunur.  

1992-ci ildə qəzetin ən mühüm xəbərlərindən biri, 

şübhəsiz, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 23 

mart 1992-ci ildə Türkiyəyə səfəri zamanı Türkiyə 

Respublikasının Baş naziri Süleyman Dəmirəllə görüşü barədə 

yazıdır. Bu barədə qəzetin 1 aprel 1992-ci il tarixli sayında 
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informasiya verilir. Bu görüş iki qardaş xalq arasındakı tarixi 

doğmalığın uzun müddət aradan sonra yüksək səviyyəli ilk 

rəsmi təması idi. Görüş zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev mətbuat konfransı 

keçirmiş, Türkiyə-Naxçıvan arasında müqavilələrin imza-

lanması mərasimi olmuşdur. 1992-ci ildə Türkiyə və 

Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikası 

arasındakı əlaqələr çərçivəsində 24 apreldə Qars vilayətin 

valisi Naxçıvana səfərə gəlmişdir. Həmin gün qonağı Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev qəbul 

etmişdir. Görüşdə ulu öndər xalqlarımız arasındakı tarixi 

dostluq və qardaşlıq əlaqələrindən bəhs edərək Türkiyəyə 

etdiyi səfər zamanı yüksək qonaqpərvərliyə görə təşəkkür 

etmiş, tarixi Qars müqaviləsinin əhəmiyyətindən danışmışdır. 

Bu barədə qəzetin 28 aprel sayında informasiya vardır. Qəzetin 

həmin sayında Naxçıvanda səfərdə olan Dağıstan hökumət 

nümayəndələrinin də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin qəbulunda olması barədə 

rəsmi məlumat vardır.  

1992-ci il 28 may tarixində Naxçıvanda və ümumilikdə 

müasir Azərbaycan tarixində çox görkəmli bir hadisə baş 

vermişdir. Həmin gün Türkiyə Respublikasının Baş naziri 

Süleyman Dəmirəl Naxçıvana gəlmişdir. Geniş nümayəndə 

heyəti ilə gəlmiş qardaş ölkənin Baş naziri Naxçıvanda təntənə 

ilə qarşılanmış və Türkiyə ilə Azərbaycanı birləşdirən “Ümid” 

körpüsünün rəsmi açılışı olmuşdur. Açılış mərasimindən sonra 

Türkiyənin Baş naziri başda olmaqla nümayəndə heyəti 

Naxçıvan şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında və tarix muzeyində 

olublar. Bütün bunlar haqqında “Şərq qapısı” qəzetinin 30 may 

tarixli sayında məlumat verilir.  

Qəzetin 27 iyun tarixli sayında “Naxçıvandan 

Ərzuruma elmi körpü” adlı yazı dərc olunmuş və burada 

Naxçıvan Dövlət Universiteti rektorunun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətinin Ərzurum Atatürk Universitetinə səfəri 

barədə informasiya verilir. Qəzetin 1 iyul tarixli sayında isə 
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müasir dövrdə də turizm baxımından çox maraqlı olan bir yazı 

dərc olunub. “Diqqət, səyahətə hazır olun” başlıqlı yazıda 

söhbət kosmik turizmdən gedir. Qəzetin 5 avqust tarixli 

sayındakı “Türkiyəyə gediş başladı” adlı yazıda iki ölkə 

arasındakı körpünün açılmasından sonra qarşılıqlı səfərlərin 

artmasından bəhs olunur.  

Qəzetin 1992-ci il tarixdə turizm məzmunlu son yazısı 

isə 22-26 avqustda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyətinin İran İslam Respublikasına rəsmi səfəri barədədir. Bu 

haqda qəzetin 12 sentyabr tarixli sayı rəsmi məlumat verir. 

Səfər zamanı ulu öndər qonşu ölkə rəsmiləri ilə görüşmüş, 

qarşılıqlı əlaqələr və Naxçıvanın mövcud blokada şəraitindəki 

problemlərin həlli istiqamətində danışıqlar aparmışdır.  

1993-cü il tarixdə turizm, tarix və mədəniyyat 

mövzusunda qəzetin ilk yazısı kimi 16 yanvar tarixli sayda 

dərc olunmuş “Təbrizli rəssamın Naxçıvan ovqatı” adlı yazıdır. 

Burada Naxçıvanda sərgisi təşkil olunmuş iranlı rəssamdan 

bəhs olunur. Daha sonra isə qəzet 30 yanvar tarixli sayında 

Naxçıvanda təşkil olunmuş İran mədəniyyət sərgisi 

münasibətilə diyarımıza gəlmiş o dövr İranda Azərbaycan 

dilində tək nəşr olan “İslami birlik” qəzetinin Baş redaktoru 

Malik Qaya ilə maraqlı müashibə dərc edib. Qəzetin 6 fevral 

tarixli sayında isə o dövrdə ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin 

Naxçıvanda olması barədə rəsmi məlumat vardır. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev səfiri 

qəbul etmiş, mühüm məsələlər müzakirə edilmişdir. Qəzetin 10 

fevral tarixli sayında isə Türkiyə Respublikasının 

Azərbaycandakı səfirinin Naxçıvana gələrək Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev ilə görüşməsi 

haqqında rəsmi yazını oxuyuruq.  

16 mart 1993-cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev İran İslam Respublikasına 

rəsmi səfərə getmişdir. Səfər zamanı Ali Məclisin Sədri İranın 

rəsmi şəxsləri ilə görüşmüş, Naxçıvanın blokada vəziyyətində 
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enerji, nəqliyyat və kommunikasyia məsələlərini müzakirə 

etmişdir. Bu barədə qəzetin 27 mart tarixli sayında rəsmi xəbər 

verilir. Qəzetin 22 may nömrəsində isə Naxçıvana səfərə 

gəlmiş ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi ilə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər 

Əliyevin görüşü barədə rəsmi yazını oxuyuruq. Bu, həm də 

gərgin gündəmdə keçən 1993-cü ilin son işgüzar səfər 

məzmunlu yazısıdır.  

Qəzetin 1994-cü il 12 yanvar sayında dərc olunmuş 

“Ölkənin giriş-çıxış qapısı” adlı yazı gömrük orqanlarının 

turizmin inkişafındakı rolunu işıqlandırmaq baxımından 

əhəmyyətlidir. Həmin il iyunun 22-də dərc olunmuş “Dost 

ölkəyə xoş məramlı səfər” adlı rəsmi material həmin çətin 

dövrərdə Naxçıvanın Azərbaycanla qonşu ölkə olan İranla 

əlaqələrinin təbliği baxımından diqqəti cəlb edir. Həmin il 

avqustun 6-da dərc olunmuş “Naxçıvan sirlər xəzinəsi, 

möcüzələr diyarıdır” adlı yazı qədim diyarın malik olduğu təbii 

və tarixi-mədəni ehtiyatların təbliği əhəmiyyətinə görə diqqəti 

cəlb edir. Avqustun 20-i nömrəsində isə “İran xarici işlər naziri 

Naxçıvanda” adlı yazı muxtar respublikaya artan beynəlxalq 

maraqdan xəbər verir. Eləcə də 14 sentyabr tarixdə dərc 

olunmuş “Türk millət vəkilləri Naxçıvanda” başqlıqlı yazı bu 

fikirləri bir daha təsdiqləyir. Bu fikirin davamı kimi qəzetin 24 

sentyabr nömrəsində “Daha bir keçid məntəqəsi” adlı yazı 

Naxçıvanın xarici ticarət və eləcə də turizm əlaqələrinin 

miqyasından xəbər verir. Həmin il dekabrın 14-ü sayındakı 

“İran İslam Şurasının sədri Naxçıvanda” başlıqlı yazı bu 

əlaqələrin əhəmiyyətini bir daha təsdiq edir.  

1995-ci ildə “Şərq qapısı” qəzetində turizm məzmunlu 

ilk mühüm yazı kimi qəzetin 5 may sayında Naxçıvandan 

qardaş ölkə Türkiyəyə edilmiş rəsmi səfər və bu səfər zamanı 

olmuş tanışlıqlar haqqındakı geniş informasiyanı göstərə 

bilərik. “Dost ölkəyə xoş məramla” adlı yazıda qardaş ölkə 

barədə geniş məqalə də o zamankı oxucular üçün çox maraqlı 

idi. Bundan sonra həmin il qəzetin 4 oktyabr sayında Türkiyə 
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Respublikasının Azərbaycandakı səfirinin Naxçıvana gəlməsi 

barədə “Türkiyə Respublikasının səfiri Naxçıvanda” adlı yazı 

vardır. SSRİ-nin dağılması və ölkəmizə erməni təcavüzünün 

başlaması ilə Naxçıvanın blokadaya düşməsindən sonra muxtar 

respublika əhalisinin və eləcə də xarici turistlərin ölkəmizin 

digər yerlərinə gediş-gəlişində hava yolu indi də əsas vasitədir. 

Buna görə də qəzetin 1 noyabr 1995-ci il sayında “Uçuş zolağı 

istifadəyə verildi” başlıqlı yazı o zamankı oxucular üçün 

olduqca həyəcanverici olmuşdur. Belə ki, bu zolağın istifadəyə 

verilməsi ilə Naxçıvana iritutumlu təyyarələrin rahat gəlməsi 

mümkün oldu.  

16 dekabr 1995-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun Naxçıvana rəhbər 

seçilməsi muxtar respublikanın müasir inkişafında dönüş 

nöqtəsi oldu. Bundan sonrakı dövrdə bütün sahələrdə, o 

cümlədən, turizmin inkişafında da yeni mərhələ başladı. Bu 

barədə “Şərq qapısı” qəzetinin 20 dekabr 1995-ci il tarixli 

sayındakı rəsmi informasiya ilə tanış olmaq mümkündür  
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Naxçıvan öz coğrafi mövqeyinə və quru iqliminə görə 

yaşıllıqların az olduğu bir regiondur. Yaşıllıq ərazilər isə 

turizm-rekreasiya ehtiyatları arasında ilk sırada gəlir və onların 

qorunması və artırılması təkcə turizm sarıdan deyil, bütün 

cəhətlərdən baxdıqda həmişə müsbət nəticə verib. Buna görə 

də qəzetin 14 fevral 1996-cı il sayında verilmiş “Yaşıllıqların 

qorunması və genişləndirilməsi mühüm dövlət əhəmiyyətli 

məsələdir” başlıqlı yazı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisində keçirilmiş müşavirədən bəhs etməklə bu gün üçün 

də çox dəyərlidir. Bu müşavirədə Ali Məclisin Sədri enerji 

qıtlığı və sərt hava şəraiti dövründə qırılmış yaşıllıqların 

yenidən bərpası üçün qarşıya ciddi vəzifələr qoymuş və növbəti 

dövr üçün fəaliyyət proqramı müəyyənləşdirmişdir. Bu gün 

artıq həmin dövrdəki yaşıllıq sahələrindən on dəfələrlə artıq 

yaşıllıq guşələri olan Naxçıvanda həm yerli insanlar, həm də 

turistlər rahat istirahət edə bilirlər.  

Həmin il qəzetin 29 may sayındakı “Türkiyə 

Respublikasının iş adamları Naxçıvanda” başlıqlı yazını 

Naxçıvanda ilk biznes turistlər haqqında olan informasiya kimi 

də qiymətləndirilə bilər. Bundan sonra qəzetin 15 iyun sayında 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətinin 4-9 iyun tarixlərində İran İslam 

Respublikasına rəsmi səfəri barədə material vardır. Bu rəsmi 

yazıda Ali Məclis Sədrinin dost və qonşu ölkə ilə iqtisadi-

mədəni, o cümlədən turizm əlaqələri yaratmaq barədə apardığı 

danışıqlarla tanış olmaq mümkündür. Bundan sonra qəzetin 3 

iyul sayında “Əlaqələr genişlənir” adlı yazı da bu rəsmi səfərin 

Naxçıvanın xarici-iqtisadi əlaqələrinin daha da genişlən-

dirilməsindəki əhəmiyyətindən bəhs edir.  

Naxçıvan özünün zəngin tarixi keçmişi və mədəniyyəti 

ilə həmişə dünya elminin diqqət mərkəzində olub. Bu sahə əldə 

olunmuş elmi nəticələri bir yerə toplamaq və daha dərin elmi 

araşdırmalara start vermək üçün 1996-cı il iyulun 11-də 

başlanmış “Uluslarası qaynaqlarda Naxçıvan” beynəlxal 

simpoziumu olduqca əhəmiyyətli hadisə olub, ölkəmizin 
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ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvanın qədim tarixinə işıq 

tutmaq və müasir inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirmək 

baxımından yaxın tarixdə dərin iz qoymuşdur. Ulu öndər 

Heydər Əliyev Simpozium iştirakçılarına məktub göndərərək 

onlara uğurlar arzu etmiş, blokada şəraitində olan Naxçıvanın 

gələcək inkişafında elm adamlarının üzərinə böyük vəzifələr 

düşdüyünü vurğulamışdır. Bunlar barədə qəzetin 13 iyul 

sayında geniş informasiya vardır.  

28 sentyabr sayında dərc olunmuş “Şərq qapısı” 

qəzetinin 75 illik yubileyinin keçirilməsi barədə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 26 sentyabr 1996-cı 

il tarixli Sərəncamı da muxtar respublikanın turizm 

ehtiyatlarını da geniş təbliğ edən bir nömrəli mətbu orqanın 

fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi üçün mühüm stimul 

olmuşdur. Bundan sonra qəzetin 12 oktyabr sayında “Mərkəzi 

meydan yenidən qurulur” yazısı da şəhərin turizm potensialı 

barədə informasiya baxımından əhəmiyyətlidir.  

29 oktyabr 1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyevin Naxçıvana səfəri barədə qəzetin 1 

noyabr sayında geniş materiallar yerləşdirilmişdir. Bu səfər 

zamanı ulu öndər böyük ədib Hüseyn Cavidin məqbərəsinin 

təntənəli açılış mərasimində geniş nitq söyləmişdir. Bu 

mərasim zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov da çıxış etmişdir. Bu gün həmin məqbərə, 

eləcə də şairin ev muzeyi Naxçıvana gələn turistlərin, bütün 

romantik qəlbli insanların ən sevimli ziyarət yerlərindəndir. 

Qəzetin 8 noyabr tarixli sayında Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyevin oktyabrın 30-da Naxçıvan Muxtar 

Respublika ictimaiyyəti ilə görüşdəki nitqi və bu görüşdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun çıxışı zamanı yaranmış bayram əhvali-ruhiyyəsi ilə 

tanış olmaq mümkündür. Bu səfər çərçivəsində ulu öndər 

oktyabrın 31-də İran Prezidentinin birinci müavini ilə də 

görüşmüş və xüsusən də qonşu ölkə ilə Naxçıvanın iqtisadi-
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mədəni əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmuşdur. Bu 

barədə yazı qəzetin 15 noyabr sayında verilmişdir.  

Qəzetin 1997-ci ildə turizm məzmunlu yazıları arasında 

ilk olaraq 14 fevral sayında “Naxçıvan-Təbriz qatarı yola 

düşür” başlıqlı xəbərə yer verilmişdir. 10 aprel tarixli sayında 

isə aprelin 5-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 

olmuş Ümumdünya İslam Liqası sədrinin müavininin qəbulu 

barədə rəsmi yazı vardır. Qəzetin həmin sayında Azərbaycanda 

Rusiya Federasiyası mədəniyyəti günlərinin iştirakçılarının 

Naxçıvana səfəri barədə yazı və fotoreportaj vardır. 1997-ci 

ilin 10 oktyabr sayında “Tarixi abidələr bərpa edilir” başlıqlı 

yazı da turizm baxımından diqqəti cəlb edir. Qəzetin həmin 

sayında Naxçıvanda yeni şahmat məktəbinin açılışı ilə bağlı 

rəsmi material verilmişdir. Həmin ilin turizm baxımından çox 

əhəmiyyətli son yazısı isə Naxçıvan Televiziyasının yeni 

avadanlıqlar vasitəsilə efirə çıxması barədə 13 dekabrda 

verilmiş xəbərdir.  

Qəzetdə 1998-ci ildə dərc olunmuş turizm məzmunlu 

yazılara baxdıqda ilk olaraq Naxçıvanda yaradılmış konsulluq 

idarəsi ilə bağlı dərc olunmuş “Muxtar dövlətin həyatında 

yenilik” başlıqlı müsahibəni görürük. Burada Naxçıvanın 

mövcud blokada vəziyyətində insanların xarici ölkələrə gediş-

gəlişi üçün yaradılmış idarənin əhəmiyyətindən danışılır.  

Qəzetin 14 fevral 1998-ci il sayında mühüm turizm 

məzmunlu əhəmiyyət kəsb edən bir rəsmi qərar barədə 

məlumatı oxuyuruq. Bu sayda Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun “Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahının bərpası və qorunması tədbirləri haqqında” 9 

fevral tarixli Sərəncamı dərc olunmuşdur. Turizm və tanıtım 

baxımından ciddi əhəmiyyət kəsb edən bir növbəti mühüm 

dövlət qərarı isə qəzetin 21 fevral 1998-ci il sayında dərc 

olunub. Bu nömrədə Ali Məclis Sədrinin “Naxçıvan” adlı 

ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi və publisistik jurnalın nəşr 

edilməsi və muxtar respublikada yaradıcı təşkilatların iş 

şəraitinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” 16 fevral 1998-
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ci il tarixli Sərəncamı dərc olunmuşdur. Qəzetin 14 mart 

sayında dərc olunmuş “Yorulmaz elm fədaisi” adlı yazı isə 

dünya və Azərbaycan elmində dərin iz qoymuş akademik 

Budaq Budaqovun həyat və fəaliyyətindən bəhs edir. Qəzetin 

21 mart tarixli sayındakı “Xan-xan” oyun tamaşası” adlı yazı 

qədim Novruz adətlərimizin təbliği baxımından qiymətli 

informasiya verir. Həmin il qəzetin 4 aprel tarixli sayında dərc 

olunmuş “Fransız iş adamları Naxçıvan iqtisadiyyatına 

sərmayə qoyacaqlar” başlıqlı rəsmi xəbərdə muxtar 

respublikaya işgüzar səfərə gəlmiş bir fransız şirkəti nüma-

yəndələrinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov tərəfindən qəbulu barədə informasiya 

vardır. Qəzetin eyni nömrəsində müqəddəs Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahında aparılan təmirdən bəhs edən geniş reportaj da 

dərc olunub. Qəzetin 11 aprel sayında isə Naxçıvanla 

Rusiyanın Samara şəhərləri arasında birbaşa hava xəttinin 

açılmasından bəhs edən bir xəbər də dərc olunmuşdur. 1998-ci 

ildə turizm marağı baxımından diqqəti cəlb edən son yazı isə 

30 sentyabr sayında dərc olunmuş “Əshabi-Kəhf” 

ziyarətgahında abadlıq işlərinin başa çatması ilə bağlı geniş 

xəbərdir.  

1999-cu ildə qəzetdə dərc olunmuş turizm məzmunlu 

ilk yazı 6 yanvar sayındakı Mirzə Cəlilin ev-muzeyinin 

açılması ilə bağlı yazıdır. 1999-cu il martın 13-də qəzetdə 

getmiş “Naxçıvan şəhərində “Dədə Qorqud meydanı”nın 

salınması haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis 

Sədrinin 9 mart 1999-cu il tarixli Sərəncamı Naxçıvanda 

turizmin inkişafı baxımınan da böyük maraq doğurur.  

1999-cu il mayın 14-də Naxçıvanda Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 75 illiyinə və “Kitabi-Dədə Qorqud”un 1300 

illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilmişdir. Konfransda 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov nitq söyləyərək ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən 

sonra milli mənafelərə uyğun elmi araşdırmaların aparılması 

əhəmiyyətindən danışmışdır. O gələcəkdə belə elmi tədbirlərin 
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Azərbaycanın Naxçıvan kimi həssas bölgəsində daha sıx 

keçirilməsinin zərurətini vurğulamışdır.  

15 sentyabr 1999-cu ildə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 75 illiyi münasibətilə Naxçıvanda Bakı günləri 

keçirilmiş, geniş tərkibdə nümayəndə heyəti Naxçıvana 

gəlmşdir. Bu barədə qəzetin 21 sentyabr sayında geniş xəbər 

var. 10 oktyabr 1999-cu ildə isə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının 75 

illiyi şənliklərində iştirak etmək üçün Naxçıvana gəlmişdi. 

Təmtəraqlı keçən yubiley tədbirləri çox sayda əlamətdar 

hadisələrlə yadda qalmışdır. Bu haqda qəzetin 14 oktyabr 

sayında geniş yazılar vardır.  

Qəzetin 11 dekabr 1999-cu il tarixli sayında isə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 7 dekabr 

tarixli “Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarixi abidələrin 

bərpası fondunun yaradılması haqqında” Sərəncamı dərc 

olunmuşdur.  

2000-ci ildə qəzetin 1 mart sayında Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin bir qrup müəllminin Türkiyənin İğdır şəhərinə 

səfərindən bəhs edən “İğdır soyqırım abidəsini ziyarət” adlı 

məqalə vardır. 15 aprel sayında “İmamzadə kompleksi həm 

ziyarətgah, həm də memarlıq abidəsidir” adlı yazı vardır. 19 

aprel sayında “Qızlar bulağına can yandırılır”, “Yusif Küseyir 

türbəsinin ikinci həyatı”, 31 may və 3 iyun saylarında “Nuhun 

yaşıdı Naxçıvan”, 7 iyun sayında “Milli geyimlər” rubrikasında 

“Naxçıvan küləcəsi”, 21 iyun sayında Şərurun təbii 

gözəllklərindən bəhs edən “Şapur” bulağına gəlin 

“Əhdigah”dan keçin” adlı yazıya, həmin nömrədə “Naxçıvan 

qədim diyardır”, 24 iyun sayında “Qızlar bulağı” istirahət 

kompleksi abadlaşdırılır”, “Tarixdə və günümüzdə Naxçıvan”, 

“Naxçıvanın hər daşında, hər qayasında Nuh Peyğəmbərin 

yadigarı var” adlı yazılar turizm əhəmiyyəti ilə seçilir. 

Görkəmli tarixçi alim Vəli Əliyevin qəzetin 28 iyun və 5 iyul 

saylarında dərc olunmuş “Gəmiqaya salnaməsi” adlı yazılar da 

Naxçıvanın turizm ehtiyatlarının təbliği baxımından dəyərlidir. 
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Qəzetin 8 iyul sayında “Tarix və mədəniyyət abidələrimiz 

xalqımızın mənəvi sərvətidir”, 12 iyul sayında “Culfa qədim 

Oğuz-Türk yurdudur”, 15 iyul sayında “Əlincə qalası” və “İlk 

xalça nə zaman yaranıbdır?” adlı yazılar turizm dəyərinə görə 

maraqlıdır. 3 avqust sayında “Naxçıvanın müalicəvi mineral 

suları” başlıqlı yazıda bu mühüm sahə üzrə mütəxəssis fikirləri 

dərc olunub. Qəzetin 1 sentyabr sayında o zamankı Baş 

redaktor Məmməd Məmmədovun imzasını daşıyan 

genişhəcmli “Min bir dərdin dərmanıdır Darıdağ suyu” adlı 

müsahibə maraqla oxunur. Eyni məzmunda yenə də baş 

redaktorun qəzetin 8 sentyabr sayında “Şah damar”ın “İlahi 

neməti”, yazud duz qızıldan qiymətlidir” başlıqlı yazısı 

Naxçıvanın təbii ehtiyatlarının tanıdılması baxımından 

dəyərlidir. Eyni dəyərli yazını, bu dəfə Naxçıvanın tarixi-

mədəni ehtiyatlarının öyrənilməsi və təbliği baxımından 15 

sentyabr sayındakı “Naxçıvanın tarixi abidələrində bəşəri 

təravət iyi duyulur” adlı yazıda da görmək olar. Eyri nömrədə 

Duzdağdan bəhs edən “Dünyanın nadir müalicəxanası: tale onu 

Naxçıvana qismət edib” başlıqı yazı da vardır.  

Qəzetin 20 sentyabr 2000-ci il sayında “Naxçıvan 

Muxtar Respublikasının təbii ehtiyatları və onlardan istifadənin 

daha səmərəli yolları” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq 

Simpozium haqqında xəbər və bu mötəbər tədbirdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin çıxışı ilə tanış olmaq 

mümkündür. Bu mühüm elmi məclisdə görkəmli elm adamları 

Naxçıvanın təbii ehtiyatlarından müxtəlif məqsədlərlə, o 

cümlədən turizm məqsədilə istifadə barəsində dəyərli elmi 

fikirlər irəli sürmüşlər. Qəzetin 7 oktyabr sayındakı “Culfanın 

şəfa bulaqları” adlı yazı da bu mənada dəyərlidir. 11 oktyabr 

sayında isə ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 75 illik yubileyində iştirak etmək üçün qədim 

diyara səfərindən bir il sonra dərc olunmuş “Yubiley ilinin 

unudulmaz günləri” adlı yazıda dahi rəhbərin “Naxçıvan 

Azərbaycanda Şərq ilə Qərbin arasında, qovuşduğu yerdə 

həmişə karvan yollarının ortasında olubdur” sitatı diqqəti cəlb 
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edir. Bu kəlam, əslində, Naxçıvanın böyük turizm potensialını 

ifadə edir.  

  Qəzetin 8 noyabr sayında “Naxçıvan Dövlət Tarix 

Muzeyinin yeni binası istifadəyə verilmişdir” adlı xəbər, 15 

noyabr sayında “Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

yaşıllaşdırma — “Hərəyə bir ağac əkək” aylığının keçirilməsi” 

haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 

Sərəncamı dərc olunmuşdur. 2 dekabr sayında dərc olunmuş 

“Naxçıvanda yaşıllıq və gözəllik güşələri də hamını heyran 

edir” başlıqlı yazı bu mənada dəyərlidir. 2000-ci ildə qəzetin 

turizm məzmunlu son yazısı 6 dekabr sayındakı böyük ədib 

Hüseyn Cavidin ev muzeyindən bəhs edən “Hüseyn Cavid adlı 

ünvan” adlı məqalədir.  

Qəzetin 2001-ci ilin 4 yanvar sayında böyük ədib 

Hüseyn Cavidin ev muzeyinin əsaslı təmirdən sonrakı 

açılışından bəhs edən “Hüseyn Cavidə tükənməz məhəbbətin 

daha bir ifadəsi” adlı rəsmi materialla tanış olmaq mümkündür. 

Daha sonra qəzetin 16 yanvar sayında “Heydər Əliyev muzeyi 

ziyarətgaha çevrilir” başlıqı yazını oxumaq mümkündür. 8 

fevral sayında “Naxçıvan açıq səma altında muzeydir” başlıqlı 

yazıda Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyindən bəhs olunur. 21 

aprel sayında Rusiya Federasiyasının ölkəmizdəki səfirinin 17 

aprel 2001-ci il tarixdə Naxçıvana səfəri və buradakı görməli 

yerlərlə tanışlığı haqqında geniş məlumat vardır.  

Ordubad rayonundakı Gəmiqaya təsvirləri xalqımızın 

qədim mədəniyyətindən xəbər verən çox qiymətli abidələrdən 

biridir. Onun tədqiq olunması üçün Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 26 aprel 2001-ci il tarixli 

“Ordubad rayonundakı Gəmiqaya abidəsinin tədqiq olunması 

haqqında” Sərəncamı qəzetin 28 aprel sayında verilmişdir. 17 

may sayında dərc olunmuş “Buzxanada qaynarlıqdır” və 

“Muzeylərimiz milli sərvətimizdir” adlı yazılar da tarixi-

mədəni turizm ehtiyatlarımızın tanıdılması baxımından 

dəyərlidir. Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin qiymətli eks-

ponatlarından bəhs edən “Azərbaycanın nadir sənət incisi” adlı 
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yazı və “Gəmiqaya” adlı şeir qəzetin 19 may nömrəsində yer 

alıb. Qəzetin 19 iyun sayında “Mirzə Cəlilin ev muzeyi 

Prezidentimizin xeyir-duası ilə fəaliyyətə başlayıb” və 

“Ziyarətgahlarımız” rubrikasında “Əshabi-Kəhfdə bir gün” adlı 

yazılar vardır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi 

Sədrinin 26 aprel 2001-ci il tarixli “Ordubad rayonundakı 

Gəmiqaya abidəsinin tədqiq olunması haqqında” Sərəncamının 

tarixi əhəmiyyətinə və bu zəngin tarixi abidənin tədqiqinə 

yönəlmiş yazılar qəzetin 5 iyun sayında “Gəmiqaya rəsmləri”, 

21 iyun sayında “Gəmiqaya yalanları sevmir”, 23 iyun sayında 

“Gəmiqayanın astral rəsmləri”, 5 iyul sayında “Gəmiqaya 

dünyası”, 17 iyul sayında “Gəmiqayanın ibadətlə bağlı 

rəsmləri”, 31 iyul sayında “Gəmiqaya rəsmlərində Tanrı obrazı 

və mifoloji varlıqlar”, 7 avqust sayında “Gəmiqaya: sirli, 

soraqlı dünya”, 14 avqust sayında “Dünyanı su basması 

haqqında əfsanə” başlıqlı yazıları oxumaqdayıq. Qəzetin 28 

iyul 2001-ci il sayındakı “Qızlar bulağı” istirahət guşəsidir” və 

8 sentyabr sayındakı “Eyfel qülləsində “Heyva gülü” çalınırdı” 

adlı yazılar da turizm və səyahət baxımından marqlıdır. Daha 

sonrakı dövrdə qəzetin 2001-ci ilin 15 sentyabr tarixli 

sayındakı Naxçıvanın məşhur “Şərur yallısı” rəqs qrupunun 

Misir Ərəb Respublikasına səfərindən bəhs edən “Şərur yallısı” 

qəlblərə sərinlik gətirir” başlıqlı, 29 sentyabr sayında 

“Gəmiqayanın qayaüstü rəsmləri” adlı yazılar vardır. 27 

sentyabr sayında bir gün əvvəl Naxçıvan şəhərində Gənclik 

parkı və soyqırım qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin 

açılışına dair rəsmi material verilmiş, 2 oktyabr sayında baş 

redaktorun “Naxçıvanın səsi” radiosuna dair yazısı, 10 noyabr 

sayında isə həmin il 7 noyabrda Türkiyənin İğdır şəhərində 

keçirilən “Naxçıvan günləri”nə dair rəsmi materialları oxumaq 

mümkündür.  

Qəzetin 2002-ci il səhifələrində 9 fevral tarixli 

“Tariximizi yaşadan hər bir abidə bizim üçün qiymətlidir” adlı 

geniş turizm məzmunlu yazısı vardır. 2 mart sayında isə 

“Axtarışlar, tapıntılar” rubrikasında “Dərəşam mağarası” 
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başlıqlı yazı kollektiv müəlliflər tərəfindən təqdim olunmuşdur. 

Qəzetin 16 may 2002-ci il sayında baş redaktorun 9-10 may 

tarixlərində Türkiyədə keçirilmiş konfrans təəssüratlarından 

bəhs edən “Tunceli tuncelləri diyarıdır” adlı maraqlı yazısı 

vardır. 28 may sayında Naxçıvanı Türkiyə ilə birləşdirən 

“Ümid” körpüsündən bəhs edən “Körpülər sahillərtək ürəkləri 

də birləşdirir” başlıqlı rəsmi yazı vardır.  

Qəzetin 18 iyun 2002-ci il sayında Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana 

səfəri çərçivəsinə Naxçıvan Olimpiya İdman Kompleksinin 

açılış mərasimindəki nitqi geniş yer alır. Bu görüşdə ulu öndər 

Naxçıvan ictimaiyyəti qarşısında çıxış edərək müxtəlif illərdə 

ölkəmizin keçdiyi çətin mübarizə yolundan bəhs etmiş, 

Naxçıvanın uğurlarından danışmışdır. Açılış mərasimində 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov çıxış edərək Milli Qurtuluş Günü ərəfəsindəki bu 

əlamətdar hadisənin muxtar respublikanın iqtisadi-mədəni 

həyatındakı rolundan bəhs etmişdir. Həmçinin mərasimdə 

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti, Milli 

Məclisin deputatı İlham Əliyevin çıxışı da idman ölkəsi olan 

Azərbaycanın uğurlarına Naxçıvanın daha böyük töhfə 

verəcəyinə əminlik ifadə edir. Səfər çərçivəsində dahi rəhbər 

görkəmli Azərbaycan rəssamı Bəhruz Kəngərlinin xatirəsinə 

yaradılmış muzeyin təntənəli açılış mərasimində iştirak etmiş 

və geniş nitq söyləmişdir. Bu mühüm tədbirdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış 

edərək Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında ulu öndərin 

xidmətlərindən danışmışdır.  

Qəzetin 6 iyul 2002-ci il sayında “Şərur yallısı” 

İstanbuldan qayıdıb” adlı yazı diqqəti cəlb edir. 13 iyul sayında 

isə “Naxçıvan şəhərindəki “Əcəmi” Seyrəngahında Açıq Səma 

Altında Muzeyin yaradılması haqqında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 11 iyul 2002-ci il tarixli 

Sərəncamı verilmişdir. 18 iyul sayında “Əshabi-Kəhf” 

ziyarətgahı haqqında görkəmli alim Hacı Qədir Qədirzadənin 
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geniş bir yazısı dərc olunmuşdur. 20 iyul sayında “Gəmiqayada 

elmi tədqiqat işlərinin yeni mərhələsi” başlıqlı rəsmi yazı 

verilmişdir. 10 avqust sayında isə “Nəhəcir qədim abidələr 

kompleksidir” və “Gülüstan türbəsi önündə düşüncələr” adlı iki 

turizm məzmunlu yazı dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 13 avqust 2002-ci il sayında Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvana 

səfəri və onun sədrliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisində keçirilən müşavirədəki nitqi diqqəti cəlb edir. 

Müşavirədə həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisi Sədrinin çıxışında Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı, 

həmçinin yeni yol infra-strukturunun yaradılması istiqamətində 

görülmüş işlərdən bəhs olunub. Səfər zamanı ulu öndərin 

Naxçıvan şəhərindəki axşam gəzintisi və Naxçıvan sakinləri ilə 

səmimi söhbətlərindən bəhs edən reportaj olduqca maraqlıdır. 

17 avqust sayında isə ulu öndərin Sədərək, Şərur və Babək 

rayonlarının sakinləri ilə görüşləri zamanı etdiyi çıxışlar 

maraqla oxunmaqdadır. Qəzetin 18 avqust 2002-ci il sayında 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti, ulu öndər Heydər 

Əliyevin Naxçıvana səfəri çərçivəsində Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisində keçirilən mətbuat konfransı ilə 

tanış olmaq mümkündür. Bu mətbuat konfransında ulu öndər 

yerli və əcnəbi media nümayəndələrinin çoxsaylı suallarını 

cavablandırmış, o dövrdə gündəmdə olan məsələlərə 

münasibətini bildirmişdir.  

“Şərq qapısı” qəzetinin 22 avqust 2002-ci il sayında ilk 

səhifədə dərc olunmuş “Naxçıvanın qədim tarixi vardır” 

başlıqlı yazı muxtar respublikanın zəngin turizm 

ehtiyatlarından xəbər verir. 29 avqust sayında isə “Nəhəcir 

qalası” adlı yazı da bu mənada dəyərlidir.  

Qəzetin 12 oktyabr 2002-ci il sayında Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Bakıdakı Daimi Nümayəndəliyinin yeni 

binasının açılışında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Heydər Əliyevin iştirakı barədə xəbər və bu mərasimdəki nitqi 

dərc olunmuşdur. Bu mərasimdə Naxçıvan Muxtar 
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Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov da çıxış 

edərək Naxçıvanın hərtərəfli inkişafı üçün ulu öndərin 

hərtərəfli xidmətlərindən bəhs etmişdir.  

Qəzetin 24 oktyabr 2002-ci il sayında “Naxçıvan 

Muxtar Respublikası ilə İranın Şərqi Azərbaycan Vilayəti 

arasında əlaqələr genişlənir” başlıqlı rəsmi yazıda Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətinin oktyabrın 21-də Təbriz şəhərinə etdiyi 

səfər haqqında rəsmi material vardır.  

Qəzetin 29 oktyabr sayında “Naxçıvanın dərman 

bitkiləri” haqqında yazı və həmin nömrədə Rəşid Behbudov 

adına Dövlət Mahnı Teatrının solisti Zöhrə Abdullayevanın 

səfər təəssüratları yer alır. Qəzetin 19 dekabr sayında isə qədim 

Ordubadın gözəl-liklərindən bəhs edən “Elə bil ki Təbrizlə 

Ordubad yarı bölünmüş bir almadır” başlıqlı müsahibə yer 

almışdır. 21 dekabr sayında dərc olunmuş “Qədim Naxçıvanın 

arxeoloji abidələri” rubrikasında “Çilədağı” arxeoloqları 

gözləyir”, “Küllük tapıntıları”, “Nəhəcir qədim yurd yeridir” 

adlı üç dəyərli yazı 2002-ci ilin son turizm məzmunlu 

yazılarıdır.  

2003-cü il də qəzetin turizm və səyahət məzmunlu 

yazıları olduqca zəngindir. Bu mənada ilk yazı qəzetin 14 

yanvar sayında “And yerimizdir Əshabi-Kəhf” başlıqlı 

məqalədir. 1 fevral sayında isə “Hər daşın altında bir tarix 

yatır” rubrikasında “Yeraltı memarlıq abidəsi”, “Xarabagilan 

və ya qapıları gündoğana açılan şəhər” və “Epiqrafik 

abidələrimizdə minillik tariximiz yaşayır” adlı üç maraqlı yazı 

vardır. 8 fevral sayında “Əshabi-Kəhf həm müqəddəs 

ziyarətgahdır həm də daş dövrü yaşayış məskəni” adlı geniş 

müsahibə dərc olunub. Eyni nömrədə dərc olunmuş “Şərqə 

açılan qapım - Culfam mənim” başlıqlı yazı qədim yurd yerinin 

turizm potensialından xəbər verir. 15 fevral sayında isə 

Naxçıvanda keçirilən mədəniyyət tədbirindən bəhs edən “O 

taydan gələn səslər” adlı maraqlı yazı vardır. 22 fevral sayında 

“Hər daşın altında bir tarix yatır” rubrikasında “Gəmiqaya: 
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toponimləri, köç yolları”, “Tariximizin daş nişanələri: 

Gülüstan” və “Aşağı Daşarx: qədim yaşayış yeri” adlı qiymətli 

informatik yazılar vardır. 8 mart sayında “Şahbuzda bir muzey 

var”, 10 aprel sayında “Gəmiqaya təsvirləri” adlı turizm 

məzmunlu yazılar verilmişdir. Qəzetin 2003-cü il 3, 13 və 15 

may saylarında dərc olunmuş “Peyğəmbər ayağı dəyən torpaq” 

adlı silsilə yazılar qədim və müasir Naxçıvanın zənginliklərini 

turist təəssüratı prizmasından çox gözəl təhlil edir.  

Qəzetin 27 may 2003-cü il sayında “İğdır-Naxçıvan 

mədəniyyət və həmrəylik festivalı” adlı başlıqlı yazıda 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətinin iştirakından bəhs edən rəsmi 

material vardır.  

31 may sayında isə “Naxçıvanda “Xan evi” var” 

başlıqlı yazı diqqəti cəlb edir. 7 iyul 2003-cü il sayında isə 

Qars şəhərində Heydər Əliyevin abidəsi və parkın açılışından 

bəhs edən rəsmi material vardır. Türkiyənin doqquzuncu 

prezidenti Süleyman Dəmirəlin iştirak etdiyi mərasimdə çıxış 

edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevə Türk dünyasının böyük 

sevgisindən bəhs etmiş, iki xalqın qardaş-lığının 

möhkəmlənməsində Mustafa Kamal Atatürklə ulu öndər 

Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərini diqqətə çatdırmışdır. 

Qəzetin eyni nömrəsində “Əshabi-Kəhf: müqəddəslik, tarixilik 

və inancların genezisi” başlıqlı yazıda eyni adlı kitabdan bəhs 

olunur. Yenə də qəzetin bu nömrəsində dərc olunmuş 

“Naxçıvan torpağı özünün zəngin təbiət sərvətləri ilə tanınıb” 

başlıqlı müsahibə maraq doğurur.  

Qəzetin 12 iyun sayında dərc olunmuş “Qars: mənim 

düşün-cələrimdə yeni bir dünya” adlı yazı və 14 iyun sayında 

“Qarsda bir abidə var” başlıqlı yazıları oxumaq mümkündür. 

17 uyun sayında isə Milli Qurtuluş Gününün onuncu 

ildönümündə Naxçıvan Televiziya və Radio Verilişlərinin 

müstəqil kanalda yayımlanmasına başladığı ilə bağlı rəsmi 

material verilmişdir. Eyni nömrədə “Mənim üçün vətən Aza 
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kəndi torpaqlarından başlanır” adlı yazıda bu qədim yurd 

yerinin turizm cazibəsindən də bəhs edilir.  

Qəzetin 19 iyun 2003-cü il sayında “Şahbuz və 

Ordubadda qoruq və Milli Park yaradılacaq” başlıqlı rəsmi 

yazıda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 

bu barədə imzaladığı Sərəncamdan xəbər yer almışdır. Qəzetin 

21 iyun sayında 21 iyun-4 iyul 2003-cü il tarixlərdə 

Naxçıvanda keçirilən gənclər arasında şahmat üzrə dünya 

çempionatından bəhs edən yazılar vardır. Eyni nömrədə 

Naxçıvandakı istirahət məkanlarından bəhs edən “A Qızlar 

bulağı, Qızlar bulağı” adlı maraqlı yazı dərc olunub. 24 iyun 

sayında Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin Prezidenti 

İlham Əliyevin gənclər arasında şahmat üzrə dünya 

çempionatının iştirakçılarına təbriki, çempionatın açılış 

mərasimində Naxçıvan Muxtar Respub-likası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbovun çıxışı barədə geniş material verilmişdir. 

Həmin nömrədə “Şərqin Tac-Mahalı—Mömünə-xatin 

Məqbərəsi” və “Əshabi-Kəhf hər birimizi haqq yoluna, 

insanlığa səsləyir”, “Şəhərimizdə bir ünvan var: Əcəmi 

Seyrəngahı” başlıqlı yazılar və “Gözəlləşən Naxçıvanımız” adlı 

fotoreportaj vardır. 26 iyun sayında “Bu yurdun daş 

salnaməsidir Gülüstan...” adlı yazı bu qədim abidəmizin turizm 

əhəmiyyətindən bəhs edir. Həmin nömrədə Naxçıvandakı Xan 

evinə dair fotoreportaj da vardır.  

Qəzetin 3 iyul 2003-cü il sayında Azərbaycan Milli 

Olimpiya Komitəsinin Prezidenti İlham Əliyevin gənclər 

arasında şahmat üzrə dünya çempionatının iştirakçılarına 

təbriki, çempionat iştirakçılarının təəssüratları, Naxçıvanda 

gördükləri qonaqpərvərlik barədə geniş yazılar dərc 

olunmuşdur. Həmin sayda dərc olunmuş “Naxçıvan qədim 

oğuz Türk yurdudur...” rubrikasında “Mömünə-Xatın 

məqbərəsi Naxçıvanın Tac-Mahalı”, “Şərur qədim torpaqdır”, 

“Gülüstan türbəsi” və “Şah damar”ın “İlahi nemət”i adlı 

Naxçıvan Duzdağından bəhs edən yazılar mühüm turizm 

məzmunu daşıyır. Bu nömrədə həmçinin “Naxçıvan qonaqların 
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gözü ilə” başlıqlı yazıda şahmat çempionatı iştirakçılarının 

təəssüratları verilmişdir.  

Qəzetin 24 iyul sayında Naxçıvanın dilbər təbiət guşəsi 

olan Şahbuzdan bəhs edən “Şahbuz: təbiətin gözəlliklər 

məskəni” başlıqlı fotoreportajlı geniş bir yazı vardır. 26 iyul 

sayında bu gün Naxçıvana gələn turistlərin həvəslə səyahət 

etdiyi Əlincə qalasından bəhs edən “Qurban olum torpağına, 

daşına...” başlıqlı maraqlı yazı vardır. 29 iyul sayında isə 

“Şərur yallıları” adlı yazı ilə tanış olmaq mümkündür. 31 iyul 

sayında “Ordubadın nadir inciləri” və “Şahbuzda Dövlət Təbiət 

Qoruğu” yaradılır başlıqlı iki yazı verilmişdir. 7 avqust sayında 

“Adamlar və talelər” rubrikasında “Çex qızı Erika: Naxçıvanı 

heç zaman belə görməmişəm” adlı yazıda uzun müddət 

Naxçıvanda yaşamış çex qızının daha sonra Almaniyaya gedib 

orada yaşadığını və Naxçıvana qayıtdığı zaman aldığı 

təəssüratlarından bəhs olunur. Qəzetin 12-14 və 19 avqust 

saylarında akademik İsmayıl Hacıyevin “Naxçıvan 

Azərbaycanın qədim diyarı” başlıqlı silsilə yazılarında muxtar 

respublikanın zəngin turizm ehtiyatları haqqında da geniş 

məlumat vardır. 21 avqust sayında isə “Xan evi”ndə bərpa və 

təmir işlərinin başa çatdırılması ilə bağlı rəsmi yazı dərc 

olunmuşdur. 26 avqust sayında Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası Naxçıvan bölməsinin Rəyasət Heyəti və elmi 

tədqiqat institutları üçün binanın istifadəyə verilməsi barədə 

rəsmi yazı getmişdir. 4 sentyabr sayında isə “Şahbuzun dərman 

bitkiləri: min bir dərdin dərmanı adlı yazı vardır. 6 sentyabr 

sayında Babək rayonunda tarix-diyarşünaslıq muzeyi binasının 

istifadəyə verilməsi ilə bağlı rəsmi material dərc olunmuşdur. 

20 sentyabr sayında 19 sentyabr 2003-cü il tarixdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Naxçıvan 

Fizioterapiya Mərkəzinə gələrək buradakı vəziyyətlə tanış 

olmasından bəhs edən “Naxçıvanda nadir yeraltı müalicəxana 

və Duzdağın duz mədənləri” adlı rəsmi yazı dərc olunmuşdur. 

25 sentyabr sayında Culfa rayonundan bəhs edən “Tarixi 

abidələr və ziyarətgahlar diyarı” və “Dərdlərin dərmanı 



 

 

  

51 

“Darıdağ” suyu” adlı yazılar yer almışdır. 25 oktyabr sayında 

“Əcəmi Seyrəngahı gözəlliklər məskəni”, 4 noyabr sayında 

“And yerimiz Şəhidlər xiyabanı”, 6 noyabr sayında “Fərhad 

evi”, 20 noyabr sayında “XVIII əsrin memarlıq incisi - “Şərq 

hamamı” adlı yazılar dərc olunmuşdur. 4 və 6 oktyabr 

tarixlərində dərc olunmuş “Qədim diyarın çağdaş günləri” adlı 

publisistik yazıda Naxçıvanın tarixi zənginliyi ilə müasir 

inkişafı dərin səyyah təəssüratı ilə təsvir olunmuşdur.  

2004-cü ilin turizm məzmunlu ilk mühüm yazısı 29 

yanvar tarixli nömrədə getmiş “Naxçıvan Beynəlxalq 

Aeroportu” başlıqlı məqalədir. Qəzetin 3 fevral tarixli sayı isə 

bu mənada daha zəngin olub, Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisi Sədrinin yanvarın 31-də Duzdağ Fizioterapiya 

Mərkəzinə gələrək buradakı əsaslı təmir və yenidənqurma 

işlərindən sonra vəziyyətlə tanışlığı barədə rəsmi materialla 

başlayır. Eyni nömrədə akademik İsmayıl Hacıyevin 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: tarix və 

müasirlik” başlıqlı yazısı da dərc olunmuşdur. Qəzetin 19 və 21 

fevral tarixli saylarında getmiş akademik İsa Həbibbəylinin 

“Naxçıvanda Şərq və Qərb ənənələri” başlıqlı yazısı muxtar 

respublikanın turizm cazibəsinin təbliği baxımından 

əhəmiyyətlidir. Qəzetin 29 fevral sayında isə Naxçıvanda “Ana 

dili abidəsinin” 27 fevraldakı açılış tədbiri ilə bağlı rəsmi 

material verilmişdir.  

Qəzetin 10 mart sayında verilmiş “İran-Azərbaycan 

əlaqələri inkişaf etməkdədir” başlıqlı yazı İranın Culfa 

şəhərində yük və sərnişin terminalının istifadəyə verilməsi ilə 

əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 

bu tədbirdəki iştirakından xəbər verir. 13 mart 2004-cü il 

tarixdə verilmiş “Naxçıvanın beynəlxalq aviasiya əlaqələri 

genişlənir” başlıqlı rəsmi material bu vacib sahədəki yenilikləri 

işıqlandırır. 23 mart sayında “Quruculuq” rubrikasında “Əcəmi 

Seyrəngahı öz gözəlliklərini artırır”, 27 mart sayında “Şərq 

hamamı” — tarix və müasirliyin çağlaşdığı bugünkü ünvan” 

başlıqlı yazılar vardır. 22 aprel sayında isə “Şərur yallısı” 
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ansamblının 80 illiyi ilə bağlı “Şərur yallısı” başlıqlı yazı 

vardır. Qəzetin 6 may sayında “Daşlaşan tariximiz “Əshabi-

Kəhf” adlı yazı vardır.  

Qəzetin 13 may 2004-cü il tarixli sayında Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin mayın 12-də Naxçıvan 

Muxtar Respublikasına səfəri və Naxçıvan Hava Limanında 

qarşılanması ilə bağlı material vardır. Bu səfər zamanı 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan 

Beynəlxalq Hava Limanının açılış mərasimində nitq söyləmiş, 

hava limanının Naxçıvanın gələcək inkişafındakı əhəmiyyətini 

vurğulamışdır. Həmin mərasimdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış edərək 

ölkə başçısının Naxçıvana göstərdiyi hərtərəfli qayğıdan 

danışmışdır. Qəzetin 14 may sayında ölkə başçısının səfər 

zamanı Naxçıvan şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanını, ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin büstünü ziyarət etməsi, Üzgüçülük 

Mərkəzinin tikintisi ilə tanış olması barədə geniş informasiya 

vardır. Həmin nömrədə ölkə başçısının Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin İnternet Kitabxanası binasının və AMEA-nın 

Naxçıvan Bölməsinin yeni korpusunun açılışında iştirak etməsi 

və burada nitq söyləməsi barədə də geniş material vardır. 

Həmin vaxt ölkə başçısı Vayxır Su Anbarı və Heydər Əliyev 

Muzeyi ilə də tanış olmuşdur. Qəzetin 15 may sayında 

Prezidentin Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 

keçirilmiş müşavirədəki nitqi ilə tanış olmaq mümkündür. 16 

may sayında isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 80 illik 

yubileyi münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimdə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin nitqi və 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun çıxışı ilə tanış olmaq mümkündür.  

Qəzetin 27 may 2004-cü il sayında “Əshabi-Kəhf”: 

müqəddəs ziyarətgahımızda gördüklərimizə heyran qaldıq” 

başlıqlı yazı vardır. 8 iyun sayında isə “Naxçıvan üçün gözəl 

və Naxçıvana yaraşan aeroport” adlı məqalə dərc olunmuşdur. 

10 iyun 2004-cü il sayında baş redaktor Məmməd 
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Məmmədovun “Naxçıvanın memarlıq inciləri” adlı geniş 

məqaləsi muxtar respublikanın turizm ehtiyatlarının təbliği 

baxımından dəyərlidir. 1 iyul sayında “Naxçıvanda Naftalan 

nefti ilə müalicə”, yenə də “Memarlıq incilərimiz” rubrikasında 

“İmamzadə kompleksi: imam övladının dəfn olunduğu yer” 

başlıqlı yazılar vardır.  

Qəzetin 15 iyul sayında Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun iyulun 12-də Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzinə gəlməsi və burada aparılan quruculuq 

və yenidənqurma işləri ilə tanışlığı barədə rəsmi material 

vardır. Bu yazıda Ali Məclis Sədrinin mərkəzdə müalicə keçən 

xəstələrlə səmimi söhbəti ilə də tanış olmaq mümkündür.  

Qəzetin 3 avqust sayında Şərur Tarixşünaslıq 

Muzeyindən bəhs edən “Keçmişini unutma, o, sabahın 

müəllimidir...” başlıqlı yazı maraqla oxunur. 7 avqust sayında 

isə “Qeysəriyyə binasında muzey” adlı yazı qədim Ordubadın 

turizm zənginliyindən xəbər verir. 10 avqust sayında isə 

“Naxçıvan türbələrinin memarlıq simvolları” adlı yazı diqqəti 

cəlb edir. Eyni məzmunlu tarix mövzusunda digər bir yazı 14 

avqust sayında “Xan diki — Əcəmi Seyrəngahı dünən və bu 

gün” adlı yazıdır. Qəzetin həmin nömrəsində “Darıdağ-arsenli 

termal suların incisi” adlı yazı vardır. Qəzetin 17 avqust 

sayında ilk səhifədə verilmiş “Paytaxt şəhərimizdə müqəddəs 

ünvan: Əcəmi Seyrəngahı” adlı fotoreportaj diqqəti cəlb edir. 

19 avqust sayının mədəniyyət səhifəsində “Ordubadın 

memarlıq inciləri” adlı geniş yazı dərc olunmuşdur. Eyni tarixi 

məzmunlu digər bir yazı da 26 avqust sayındakı “Qarabağlar: 

dünənimiz ilə bu günümüzün yaşadığı ünvan” başlıqlı 

məqalədir.  

Bu gün tarixi Azərbaycan torpaqları olan Zəngəzur 

haqqındakı yazılar 2020-ci ilin payızında aparılan 44 günlük 

şanlı Vətən müharibəsində qazandığımız parlaq qələbədən 

sonra ən çox gündəmə gələn mövzulardandır. “Şərq qapısı” 

qəzetinin 28 avqust 2004-cü il sayında dərc olunmuş “Qədim 

yurd yerimiz Zəngəzur” başlıqlı yazı bu mənada olduqca tarixi 
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əhəmiyyətə malikdir. 2 sentyabr tarixində “Ziyarətgahlarımız” 

rubrikasındakı “Xanağa piri” başlıqlı yazı da diqqəti cəlb edir.  

Qəzetin 4 sentyabr 2004-cü il tarixli sayında ölkə 

başçısı cənab İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına 

səfəri və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 

keçirilmiş müşavirədəki çıxışı verilmişdir. Müşavirədə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun çıxışı da bu nömrədə yer almışdır.  

Qəzetin 10 sentyabr 2004-cü il tarixli sayında “Muxtar 

respublikamızın mineral suları” rubrikasında “Sirab” - bir çox 

dərdlərin dərmanı” və “Badamlı” — əvəzsiz süfrə suyu” 

başlıqlı iki yazı verilmişdir. Qəzetin 21 sentyabr sayında isə 

Batabatda Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun fəaliyyətə 

başlaması ilə əlaqədar rəsmi material verilmişdir. Eyni 

nömrədə Ordubadda akademik Yusif Məmmədəliyevin ev-

muzeyindən bəhs edən “Dünya şöhrətli alimin ev-muzeyi 

yenidən bərpa olunur” adlı yazı vardır. 25 sentyabr sayında isə 

“Naxçıvanın mineral suları” başlıqlı digər bir yazıya rast 

gəlmək mümkündür.  

“Şərq qapısı” qəzetinin əməkdaşı Muxtar 

Məmmədoğlunun 1 oktyabr 2004-cü il tarixli “Ölkə üçün 

gəlirli sahə: turizm” adlı yazısı qəzetin tarixində ilk belə təhlili 

yazı olub, Naxçıvanın bu sahədəki geniş imkanlarından bəhs 

edir. 6 oktyabr sayındakı “Ordubadın saflıq və bərəkət 

rəmzləri: çeşmələr” adlı yazı da bu baxımdan çox maraqlıdır. 

13 oktyabr nömrəsindəki tarix səhifəsində dərc olunmuş 

“Naxçıvanın arxeoloji abidələri” adlı müsahibə onların 

tanıdılması və turizm məqsədilə istifadəsi baxımından dərin 

təbliğedici əhəmiyyətə malikdir. Qəzetin 15 oktyabr sayında 

oktyabrın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbovun Fransa Respublikasının ölkəmizdəki 

səfiri ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində görüşü 

haqqında məlumat verilmişdir. 16 oktyabr 2004-cü il sayında 

isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin əməkdaşı Elbrus İsayevin 

“Böyük İpək Yolu və Naxçıvan körpüləri” adlı məqaləsi dərc 
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olunmuşdur. Qəzetin 20 oktyabr tarixli sayında “Naxçıvanın 

memarlıq inciləri” rubrikasında “XIV əsrin yadigarı: Buzxana” 

və “Tarixlər şahidi Gülüstan” adlı iki yazı diqqəti cəlb edir. 

Qəzetin 22 oktyabr 2004-cü il sayında dost ölkə İranın Təbriz 

şəhərində Azərbaycan Respublikasının konsulluğunun 

açılmasından bəhs edən “Təbrizdə xoş bir gün” adlı yazı 

diqqəti cəlb edir. 23 oktyabr sayında isə “Nağıl dünyamızın 

naxışı xalça” adlı yazı verilmişdir. Qəzetin 27 oktyabr 

sayındakı Ekologiya səhifəsində Ordubad çinarlarından bəhs 

edən “Çinarlar qatar-qatar...”, həmçinin “Bu dağların cüt sonası 

— Göygöl, Qazangöl” və “Gəmiqayadan əlləri göyə çatan” 

adlı üç gözəl yazı verilmişdir.  

Qəzetin 9 noyabr sayındakı “Tariximizin qoç 

heykəlləri” adlı müsahibə Naxçıvanın bu qədim abidələrindəki 

turizm cazibəsindən də bəhs edir. 10 noyabr sayında verilmiş 

“Şirin, dadlı meyvəmiz — Göycə” adlı yazı Naxçıvana məxsus 

olan bu meyvə sortlarının çoxaldılması ilə yanaşı tanıtım 

əhəmiyyətindən də bəhs edir. 19 noyabr sayında isə “Əshabi-

Kəhf: rəvayətlər, həqiqətlər” adlı yazı diqqəti cəlb edir. Qəzetin 

26, 30 noyabr və 1 dekabr tarixlərində dərc olunmuş 

“Nuhçıxandan Naxçıvana..., yaxud Tufandan sonra gələn 

bərəkət” adlı silsilə yazılar bu qədim diyarın keçmişi və bu 

günü haqqında oxuculara ətraflı məlumat verir.   

Qəzetin 27 noyabr 2004-cü il tarixli xüsusi 

buraxılışında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbovun 25 noyabr 2004-cü il tarixdə “İzvestiya” 

qəzetində “Kommunikasiya təcridi olmasaydı, Naxçıvan daha 

intensiv inkişaf edərdi” başlıqlı geniş müsahibəsini oxumaq 

mümkündür. Bu buraxılışda Naxçıvan haqqında rəqəmlər və 

faktlar dərc olunmuşdur. Həmçinin buraxılışda “Naxçıvan 

Muxtar Respublikası: tarixi-siyasi məlumat”, “Ümid” körpüsü” 

və “Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzindən bəhs edən “Torpağın 

sərvəti” adlı yazılar da diqqəti cəlb edir. Bundan sonra qəzetin 

30 noyabr tarixində “Şərur yallıları” başlıqlı yazıda bu məşhur 

ansambl haqqında yazılmış kitabdan bəhs olunur. Qəzetin 13 
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dekabr sayında isə Türkiyənin Qars şəhərində Azərbaycan 

Respublikasının Baş Konsulluğunun fəaliyyətə başlaması ilə 

əlaqədar rəsmi xəbər vardır. “Şərq qapısı” qəzetinin 2004-cü 

ilin turizm məzmunlu son yazısı 25 dekabr tarixdə getmiş 

“Yenilməzlik ünvanı: Əlincə qalası” başlıqlı məqalədir.  

2005-ci il Naxçıvanın turizm ehtiyatlarının təbliği və 

turizm infrastrukturunun yaradılması tədbirləri baxımından çox 

zəngin olub, “Şərq qapısı” qəzetində də bu öz əksini tapmışdır. 

Qəzetin 27 yanvar sayında “Muzeylər xalqımızın milli 

sərvətidir” rubrikasında Naxçıvandakı Xalça Muzeyindən bəhs 

edən “Xalçalarımız yurdumuzu bəzəyir” adlı məqalə və 

“Bəhruz Kəngərli” muzeyi haqqında iki yazı vardır. Qəzetin 5 

fevral sayında isə tarix elmləri doktoru Fəxrəddin Səfərlinin 

“Əcəminin möhtəşəm əsəri — Came məscidi” başlıqlı geniş 

yazısı dərc olunmuşdur. Qəzetin 12 fevral sayında isə qədim 

Azərbaycan mədəniyyəti nümunələrinin yaşadıldığı Ordubad 

şəhərindən bəhs edən “Ordubad — qədim mədəniyyət beşiyi” 

adlı yazı vardır. Qəzetin 18 fevral tarixli nömrəsində 

“Duzdağda nadir yeraltı müalicəxana”, 22 fevral sayında isə 

“Dərdlərin dərmanı — “Sirab” adlı yazılar yer alıb. Qəzetin 1 

mart tarxli sayında dərc olunmuş “Xalça Muzeyinin 

eksponatları Naxçıvana gələn qonaqları daha çox heyran edir” 

başlıqlı yazı Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyi barəsində geniş 

informasiya verir. 2 mart sayında “Xalqımızın əbədi məbədi: 

ədəbiyyat muzeyi” adlı yazı da bu mənada əhəmiyyətlidir. 

Qəzetin 3 mart tarixli sayında dərc olunmuş “Tariximizin 

qəhrəmanlıq səhifəsi Əlincə qalası” başlıqlı yazı da bu qiymətli 

abidə haqqında dəyərli informasiya verir.  

Naxçıvan şəhərinin mərkəzindəki “Şərq hamamı”nın 

ətrafı bu gün turistlərin ən çox toplaşdığı məkanlardan biridir. 

Qəzetin 2005-ci il 5 mart tarixindəki “Şərq hamamı” başlıqlı 

yazı da bu qədim abidənin bərpa və yenidənqurmadan sonrakı 

vəziyyətindən xəbər verir. Qəzetin 8 mart sayındakı 

“Naxçıvanda ilk muzey nə vaxt yaranıb və hansı inkişaf yolu 

keçib” başlıqlı yazı Naxçıvanda muzey işinin tədqiqi və eləcə 
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də turist marağı baxımından maraqlı yazıdır. Qəzetin 23 mart 

sayındakı “Nehrəmdə bir muzey var…” başlıqlı yazı da bu 

mənada ikinci bir maraqlı məqalədir. Qəzetin 6 aprel sayındakı 

“Təbiətin incisi, dilbər guşəsi — Batabat” adlı yazı muxtar 

respublikanın təbii turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və təbliği 

baxımından maraqlı informasiya mənbəyidir. Qəzetin 20 aprel 

tarixli sayı isə Naxçıvanın təbii ehtiytalarından olan mineral 

sulara geniş yer verib. Burada “Naxçıvanın mineral suları” adlı 

yazıda çox sayda Naxçıvan mənşəli mineral suyun faydalılığı 

haqqında ekspert fikirləri vardır. Qəzetin 5 may tarixli sayının 

quruculuq səhifəsindəki “Naxçıvanda nəhəng şəlalə” adlı yazı 

şəhərin turistik mərkəzi olan Əcəmi Seyrəngahında aparılan 

abadlıq işlərindən xəbər verir. Qəzetin 14 may tarixli sayındakı 

“Naxçıvanın Tac-Mahalı — Möminə-Xatın türbəsi” adlı yazı 

həmin ərazidə yerləşən məşhur abidədən bəhs edir.  

Qəzetin 21 may 2005-ci il tarixli sayı Naxçıvanda təşkil 

olunmuş maraqlı bir turizm-mədəniyyət məzmunlu tədbirdən 

xəbər verir. Belə ki, Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyinin 

qarşısında ekoloji sərgi təşkil olunmuş və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sərgiyə 

baxmışdır. Oxucular bu maraqlı tədbir haqqındakı rəsmi 

materialla “Naxçıvanın zəngin təbii sərvətləri, flora və faunası 

vardır” başlıqlı yazıda tanış ola bilərlər. Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin əməkdaşı Elbrus İsayevin qəzetin 28 may 2005-

ci il tarixli sayındakı “Böyük İpək Yolu üzərində Naxçıvan 

şəhərləri” adlı məqaləsi bu mövzuda olduqca maraqlı bir 

məqalədir. Qəzetin 31 may və 2 iyun saylarında AMEA 

Naxçıvan bölməsinin əməkdaşları Hacı Qədir Qədirzadə və 

Vəli Baxşəliyevin həmmüəllifləri olduğu “Gəmiqaya təsvirləri 

milli sərvətimizdir” adlı silsilə yazıları da tarixi turizm 

baxımından qiymətli informasiya mənbəyidir. 2 iyun tarixli 

nömrədə həmçinin “Darıdağda balneoloji müalicəxana” adlı 

yazı da verilib ki, bu da müalicə turizmi üçün təbliğat 

baxımından faydalı yazıdır. Qəzetin 3 iyun tarixli sayındakı 
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“Naxçıvanda Açıq Səma Altında muzey” yazısı da buradakı 

eksponatların tanışlıq və turizm əhəmiyyətindən bəhs edir.  

Turizmin, xüsusən də beynəlxalq turizmin inkişafında 

gömrük-keçid nəzarəti infrastrukturunun mühüm əhəmyyəti 

vardır. Bu baxımdan qəzetin 10 iyun sayında “Ölkənin giriş və 

çıxış qapısı: gömrükxanalar” rubrikasında “Naxçıvanın Qərbə 

açılan qapısı: Sədərək gömrükxanası” və “Naxçıvanın Şərqə 

açılan qapısı: Culfa gömrükxanası” başlıqlı iki yazı maraq 

doğurur.  

Turizmin inkişafında, xüsusən reklam və satış kimi 

məsələlərdə elektron xidmətlərin təşkili müasir dövrün ən 

ümdə problemlərindəndir. Ona görə də qəzetin 18 iyun 2005-ci 

il tarixli sayında yer almış “Elektron Naxçıvan: problemlər və 

həllər” mövzusunda elmi-praktiki konfransa dair materiallar və 

bu konfransda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbovun çıxışı olduqca əhəmiyyətldir.  

Qəzetin 23 iyun sayında isə Naxçıvanı məşhur mineral 

suyu Sirabın xaricdə keçirilmiş beynəlxalq sərgidə layiq 

görüldüyü qızıl medal haqqında məlumat xarakterli geniş 

məqalə dərc olunub. Naxçıvanın turist marağı cəlb edən digər 

mineral su bulaqlarından bəhs edən başqa bir yazı isə qəzetin 5 

iyul sayında “Şahbuzun təbii bulaqları” adlı məqalədə verilib. 8 

iyul sayında isə tarixi mövzuda “Naxçıvan İmamzadəsinin 

kitabələri” adlı yazı vardır. Qəzetin 22, 26 və 28 iyul tarixli 

saylarıda Naxçıvandakı Gəmiqaya haqqında üç yazı dərc 

olunub. Bunlar sırası ilə “Gəmiqaya daşlarında Qobustan 

qayalarındakı kimi rəmzlər var”, “Gəmiqayada gördüklərim 

məni təəccübləndirdi” və “Gəmiqaya: sirli bir dünya” başıqlı 

yazılardır. Qəzetin 2 avqust sayında isə iki turizm məzmunlu 

yazı vardır. Bunlardan birincisi Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin əməkdaşı Əli Cabbarovun “Turizm fəaliyyəti 

və onun dövlət tənzimlənməsi” başlıqlı, digəri isə “Təbiətin 

dilbər guşəsi - Batabat” adlı yazılardır. Naxçıvanda müasir 

turizm infrastrukturu yaradılmasından bəhs edən “Naxçıvanda 

müasir tipli aviakassa binası” adlı yazı isə qəzetin 6 avqust 
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tarixli sayında yer alıb. Bundan sonra qəzetin 23 avqust 

sayında “Şərur yallısı” başlıqlı yazıda oxucular bu məşhur 

yaradıcı qrupun keçdiyi inkişaf yolu ilə tanış ola bilərlər.  

Qəzetin 25 avqust sayında Naxçıvan şəhərində yeni 

aviakassa binasının istifadəyə verilməsi ilə bağlı rəsmi material 

dərc olunmuşdur. Həmin tarixdə çap olunmuş qəzetin 

“Nəqşicahan” əlavəsi demək olar kimi tamamilə turizmə həsr 

olunub. Burada oxucular Naxçıvandakı hədiyyələr mağazasının 

fotoşəkli ilə tanış ola bilər, baş redaktorun imzası ilə dərc 

olunmuş “Naxçıvanda tariximizin, mədəniyyətimizin tədqiqi və 

təbliği heç vədə indiki dərəcədə olmayıb” başlıqlı yazını oxuya 

bilərlər. Bu əlavədə “Naxçıvana xoş gəlmisiniz”, “Nuh yurdu 

Naxçıvan”, “Naxçıvanın Tac-Mahalı: Möminə-Xatın turbəsi” 

və “Açıq Səma Altında Muzey” adlı yazılar və “Səndə 

tarixlərin çox nişanı var” adlı tam səhifə fotoreportaj 

verilmişdir. Qəzetin 26 avqust sayındakı “Kənd turizmi: 

təcrübə, istiqamətlər, perspektivlər” adlı yazı bu istiqamətdə ilk 

akademik yazı kimi oxuculara təqdim olunub. 2005-ci ilin 1 

sentyabrında qəzetdə “İlkin yaşayış məskəni: Gəmiqaya”, 3 

sentyabr sayında isə “Duzdağda yeraltı müalicəxana” adlı 

yazılar yer alıb.  

 Qəzetin 13 senytabr 2005-ci il sayında Naxçıvan Dəmir 

Yol Stansiyasının vağzalı və ətrafının yenidənqurmadan sonra 

istfadəyə verilməsi ilə bağlı keçirilən tədbir barədə rəsmi 

material dərc olunub. Bu tədbirdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov iştirak edərək 

dəmir yolu infrastrukturunun yük və sərnişin daşımadakı 

əhəmiyyətini göstərmişdir.  

2005-ci ildə turizm və səyahət mövzusunda digər 

yazılar kimi qəzetin 13 sentyabr sayında tarix elmləri doktoru 

Vəli Baxşəliyevin “Gəmiqaya öz sirlərini açır”, 16 sentyabr 

sayında akademik Yusif Məmmədəliyevin anadan olmasının 

100 illiyi ilə bağlı “Görkəmli alimin yubileyi onun doğma 

torpağında təntənə ilə qeyd olunacaq”, 17 sentyabr sayında 

tanınmış türkoloq alim Murad Acının “Mənim həyatım 
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Gəmiqayaya bənzəyir” başlıqlı yazıları göstərmək olar. Bundan 

sonra 21 sentyabr tarixdə qəzetin 2 sayılı “Nəqşicahan” 

əlavəsində “Əshabi-Kəhf müqəddəs ziyarətgah”, Yusif Küseyir 

oğlu türbəsindən bəhs edən “Memar Əcəminin ilk sənət 

yadigarı”, “Səndə tarixlərin çox nişanı var” rubrikasında “Orta 

əsrlər Naxçıvan memarlıq məktəbi bütün Şərq aləmində 

tanınıb”, “Cözəllik simvolu — Hüseyin Cavid Turbəsi” başlıqlı 

yazılar vardır. Eyni məzmunlu digər bir yazı qəzetin 24 

sentyabr sayında “Paytaxt şəhərimizin bir ünvanı: Əcəmi 

Seyrəngahı” adlı məqalədir.  

 Qəzetin 1 oktyabr 2005-ci il tarixində “Mədəniyyət 

səhifəsində” “Muzeylər tariximizin saxlanc yeridir” başlıqlı 

yazı vardır. 7 oktyabr sayında isə Türkiyədən festivaldan 

qayıtmış “Araz” mahnı və rəqs ansamblının uğurlarından bəhs 

edən yazı vardır. Buna bənzər məzmunlu digər bir mədəniyyət 

yazısı isə 8 oktyabr sayında olub “Azərbaycan şifahi söz 

sənətində Naxçıvan folkloru” adlanır. Növbəti nömrələrdə daha 

maraqlı turizm yazıları dərc olunub ki, bunlardan da 11 oktyabr 

sayında dərc olunmuş “Nuhun gəmisi harayacan üzürmüş”, 

“Naxçıvanda turizmin inkişaf etdirilməsi üçün əlverişli 

imkanlar var” başlıqlı yazılardır. Qəzetin 14 oktyabr sayında 

Naxçıvanda muzey işinin inkişafı tarixindən bəhs edən geniş 

bir yazı vardır. 15 oktyabrda isə bu gün Naxçıvana gələn 

turistlərin müalicə məqsədilə müraciət etdiyi “Darıdağ” 

müalicə ocağından bəhs edən “Darıdağ” Arsenli Su 

Müalicəxanası üçün yeni bina istifadəyə verilmişdir” başlıqlı 

rəsmi material vardır. Bu tədbirdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov iştirak edərək 

yaradılmış müasir şəraitlə tanış olmuş, burada fəaliyyət 

göstərən tibbi personala uğurlar arzulamışdır.  

 1 noyabr 2005-ci il tarixdə qəzetdə “Mömünə Xatın” 

Naxçıvanın Tac Mahalıdır”, 8 noyabr tarixdə “Bəhruz 

Kəngərlinin ev muzeyi”ndə, 12 noyabr tarixdə “Kənd yaşıl 

turizminin geniş imkanları var” başlıqlı turizm məzmunlu 

yazılar yer alıb. 16 noyabr tarixdə dərc olunmuş “Uzunömürlü 
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insanları, gözəl təbiəti ilə tanınır Kükü... ” başlıqlı yazıda çox 

maraqlı turizm məzmunlu informasiya vardır. Qəzetin 25 

noyabr tarixində isə üç turizm məzmunlu yazı verilmişdir ki, 

bunlar da “Gözəllik mücəssəməsi: Şəlalə”, Naxçıvan 

şəhərindəki Cümə məscidinin bərpasından bəhs edən “Cümə” 

məscidi” və Naxçıvan şəhərindəki Xatirə muzeyindən bəhs 

edən “Naxçıvanda bir muzey var” başlıqlı yazılardır.  

Qəzetin 1 dekabr 2005-ci il tarixli nömrəsində çox 

mühüm bir açılış xəbəri dərc olunmuşdur. “Təbii ehtiyatlardan 

səmərəli istifadə edilməsinə xüsusi diqqət və qayğı göstərilir” 

başlıqlı rəsmi materialda Babək rayonundakı “Sirab” mineral 

sular zavodunun əsaslı təmir və yenidənqurma işlərindən sonra 

istifadəyə verilməsi ilə bağlı 30 noyabrda keçirilmiş açılış 

tədbiri geniş işıqlandırılmışdır. 3 dekabr sayında quruculuq 

səhifəsində Xanəgah Abidə Kompleksinin bərpası ilə bağlı yazı 

verilmiş, “Qarabağlar türbəsi” adlı yazıda isə bu dəyərli 

abidənin bərpaya ehtiyacı olduğu dilə gətirilmişdir. Qəzetin 6 

dekabr sayındakı “Necə də şirin səslənir: hədiyyələr mağazası” 

və 9 dekabr tarixdə dərc olunmuş “Naxçıvanda Nuhla bağlı 

əfsanələr” adlı yazılar 2005-ci ilin maraqlı turizm məzmunlu 

məqalələridir.  

Qəzetin 20 dekabr 2005-ci il tarixli sayı Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 19 dekabrda Naxçıvan 

Muxtar Respublikasına səfəri ilə bağlı geniş materiallarla 

zəngindir. Səfər zamanı ölkə başçısı Naxçıvan şəhəri 

ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə geniş nitq söyləmiş, 

Naxçıvanın uğurlu sosial-iqtisadi inkişafını vurğulamışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov da görüşdə çıxış edərək muxtar respublikanın hərtərəfli 

inkişafında dövlətimizin göstərdiyi diqqət və qayğıdan bəhs 

etmişdir. Səfər zamanı Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyev 

Su Anbarının istifadəyə verilməsi mərasimində, Naxçıvan 

şəhərindəki Kitab Evinin açılışında iştirak etmiş, ulu öndər 

Heydər Əliyevin “Əcəmi Seyrəngahı”ndakı abidəsini ziyarət 

etmiş və Gənclik Mərkəzinin açılışını etmişdir.  
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Qəzetin 21 dekabr sayında isə ölkə başçısı Naxçıvana 

səfərə gəlmiş İran Prezidenti ilə təkbətək və geniş tərkibdə 

görüşü, görüş zamanı mühüm dövlətlərarası sənədlərin 

imzalanması, birgə mətbuat konfransı keçirilməsi barədə 

yazılar vardır. Qəzetin bu nömrəsində hər iki dövlət başçısının 

Naxçıvan şəhərindəki ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini 

ziyarət etdiyi barədə məlumat vardır. Qəzetin 23 dekabr 

sayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində keçirdiyi 

müşavirə haqqında məlumat verilmiş, ölkə başçısının və 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin çıxışları 

dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 28 dekabr sayında “Şərurda bir muzey var...”, 

“Gəmiqaya qədim oğuz ellərinin möcüzəli dünyası” və 29 

dekabr tarixdə “Gəmiqaya qədim türk yaşayış məskəni” adlı 

turizm məzmunlu yazılar vardır.  

2006-cı il də “Şərq qapısı” qəzetinin səhifələri turizm 

məzmunlu yazılarla zəngindir. 7 yanvar tarixdə görkəmli alim 

Yusif Məmmədəliyevin 100 illik yubileyinin keçirilməsi ilə 

bağlı Ordubaddakı yubiley tədbirindən yazı vardır. Tədbirdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov iştirak etmiş, böyük alimin dünya elmindəki 

xidmətlərindən danışmışdır. 12 yanvar tarixində qəzetin tarix 

səhifəsində “Gəmiqaya —  insan yaşayışının ilk məskəni” adlı 

yazı vardır. 14 yanvar nömrəsində isə mütəxəssis alim 

tərəfindən yazılmış “Min bir dərdin dərmanıdır Darıdağ suyu” 

adlı yazı dərc olunmuşdur. Qəzetin 25 yanvar tarixli sayında 

“Xatirə muzeyi” və 27 yanvar sayında “Yurdumuzun 

əyilməzlik simvolu: Əlincə qalası” adlı məqalələr dərc 

olunmuşdur.   

Qəzetin 2006-cı il 3 fevral sayında “Tarixi özündə 

yaşadan muzey”, 15 fevral tarixində “Daşlarda yaşayan 

tariximizin qorunduğu yer: Açıq Səma Altında Muzey”, 16 

fevral tarixində görkəmli alim Yusif Məmmədəliyevin ev 

muzeyindən bəhs edən yazılar verilmişdir. Qəzetin 5 aprel 
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sayında Duzdağdan bəhs edən “Yeraltı müalicəxana və onun 

üstün cəhətləri” və “Nuhun türbəsi Bəhruz Kəngərlinin 

yaradıcılığında” adlı iki məqalə dərc olunmuşdur. Qəzetin 

növbəti 6 aprel sayında “Gəmiqayadan inamlar dünyamıza bir 

baxış” adlı akademik səviyyəli bir məqalə vardır. Qəzetin 13 

aprel sayında isə akademik Həsən Əliyev adına Ordubad Milli 

Parkının direktorunun imzası ilə “Ekoloji və kənd turizminin 

böyük imkanları var” adlı məqalə dərc olunub. 14 aprel sayında 

isə “Gəmiqayadan inamlar dünyamıza bir baxış” adlı ikinci 

məqaləni oxumaq mümkündür. Qəzetin turizm məzmunlu 

digər bir mühüm yazısı 25 aprel tarixdə “Əcəmi Seyrəngahı 

yaşıl örpəyə bürünür” başlığı altında olub, burada keçirilən 

şənbə iməciliyindən və bu iməcilikdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun iştirakından 

bəhs edir. Həmin nömrədə digər bir mühüm yazı isə keçirilən 

iməcilikdən sonra Əcəmi Seyrəngahındakı “Şəlalə” İstirahət 

Mərkəzinin istifadəyə verilməsi ilə bağlı rəsmi materialdır.  

5 may 2006-cı il sayında akademik İsmayıl Hacıyevin 

“Gəmiqaya” adlı məqaləsi, 6 may sayında isə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi haqqında 

Əsasnamə dərc olunmuşdur. “Şərq qapısı” qəzetinin 11 may 

tarixli səhifəsində akademik Vəli Əliyevin “Gəmiqaya 

abidələri Naxçıvanın qədim tarixi mənbələridir” başlıqlı geniş 

məzmunlu yazısı vardır. 19 may tarixli sayında həvəskar 

turistlər üçün maraq obyekti olan Batabat Astrofizika 

Rəsədxanasından bəhs edən “Fəaliyyətimizi artırmaq üçün 

geniş imkanlar yaradılıb” adlı yazı vardır.  

Naxçıvanın çox sayda turizm ehtiyatları haqqında 

məlumatlar “Naxçıvan Ensiklopediyası”nda öz əksini 

tapmışdır. Buna görə də 27 may 2006-cı ildə bu mühüm bilik 

mənbəyinin təqdimatı ilə bağlı keçirilmiş mərasim haqqındakı 

çox geniş həcmli rəsmi materialın dərc olunduğu qəzetin 31 

may nömrəsi olduqca maraqlıdır. 9 iyun tarixində Naxçıvanda 

keçirilmiş çox mühüm elmi tədbir olan “Naxçıvan: tarixi 

gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri” mövzusunda 
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beynəlxalq simpozium barəsində geniş material qəzetin 10 iyun 

nömrəsində dərc olunmuşdur. 14 iyun tarixində Naxçıvana 

gələn turistlərin maraqla seyr etdiyi kəhrizlər barəsində maraqlı 

məqalə vardır. Qəzetin 21 iyun tarixli sayında isə müqəddəs 

ziyarətgahımız “Əshabi-Kəhf”də aparılan quruculuq işlərindən 

bəhs edən “Tariximizin daş yaddaşı —  “Əshabi-Kəhf” adlı 

yazını oxumaq mümkündür.   

Qəzetin 28 iyun tarixli sayında Naxçıvanda keçirilən 

“Elektron Naxçıvan-2: elm və təhsilin inkişafında informasiya 

və kommunikasiya texnologiyalarının rolu və əhəmiyyəti” adlı 

konfrans barəsində geniş məlumat verilmişdir. 29 iyun 

nömrəsində digər bir mühüm dövlət sənədi “Nuh Peyğəmbərin 

Naxçıvan şəhərindəki məzarüstü türbəsinin bərpa edilməsi 

haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 

Sərəncamı diqqəti cəlb edir. Bu nömrədə Nuh Peyğəmbərin 

məzarüstü türbəsinin şəkilləri və onun haqqında yazılı 

mənbələr də dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 8 iyul sayında “İzvestiya” qəzetində çap 

olunmuş “Tarixi saxtalaşdıranlara tutarlı cavab” başlıqlı 

yazının tərcüməsi diqqəti cəlb edir. 18 iyul nömrəsində isə 

“Əməkdaşlıq, dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin 

inkişafında yeni mərhələ” başlıqlı yazıda Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun rəhbərlik 

etdiyi nümayəndə heyətinin İrana səfəri haqqında geniş 

məlumat dərc olunmuşdur. Səfər çərçivəsində Ali Məclisin 

Sədri qonşu ölkədə mühüm görüşlər keçirmiş, iqtisad-mədəni 

əlaqələrin genişləndirilməsi üzrə danışıqlar aparmışdır.  

26 iyul sayında dərc olunmuş “Ekskursiyalar həm də 

mühüm iqtisadi əhəmiyyət daşıyır” başlıqlı yazı turizmin bu 

vacib sahəsinin inkişaf problemlərindən bəhs edir. 27 iyul 

sayında dərc olunmuş “Yeraltı müalicəxana” başlıqlı yazı 

Duzdağ Fizioterapiya Xəstəxanasının əhəmiyyətindən bəhs 

edir. Naxçıvanın təbii turizm ehtiyatlarından bəhs edən digər 

bir yazı isə 1 avqust sayında “Təbiətin dilbər guşəsi: Batabat” 

adlanır. 4 avqust 2006-cı il tarixdəki “Sirabın mineral suyu öz 
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şöhrətini getdikcə artırır” və eyni nömrədəki “Gəmiqayanın 

poetik tərənnümü” adlı iki yazı turizm ehtiyatlarımızın 

tanıdılması baxımından maraqlıdır.  

Qəzetin 10 avqust 2006-cı il tarixli nömrəsində dərc 

olunmuş “Tarix muzeyində 40 mindən çox eksponat var”, 19 

avqust sayında yenə də muzeylər rubrikasında “Cəmşid 

Naxçıvanskinin ev muzeyi” başlıqlı yazılar maraq kəsb edir. 

Daha sonra qəzetin 30 avqust sayındakı “Cəlil 

Məmmədquluzadənin ev muzeyi” adlı yazı da bu mənada 

maraqlı məqalədir. 6 sentyabr 2006-cı il tarixli sayında dərc 

olunmuş “Paytaxt şəhərimizin yay axşamları da gözəldir” adlı 

yazıda Naxçıvan şəhərində insanların asudə vaxtlarının 

səmərəli keçirilməsi üçün yaradılmış şəraitdən xəbər verilir. 8 

sentyabr sayında tarix səhifəsində verilmiş “Orta əsrlər 

Naxçıvan memarlıq məktəbi” başlıqlı yazı bu sahə ilə 

maraqlananlar üçün qiymətli informasiya verir. 12 sentyabr 

nömrəsində dərc olunmuş “Naxçıvanın gözəl parkları vardır” 

adlı məqalə yenə də şəhərdə insanların asudə vaxtının 

keçirilmə şəraitindən xəbər verir. 13 sentyabr sayında “Nuh 

Peyğəmbər bəşəriyyətin atası hesab edilir” başlıqlı müsahibə 

bu mövzuda qələmə alınmış növbəti yazıların davamıdır. 16 

sentyabrda dərc olunmuş “Naxçıvançay üzərində yeni 

körpünün acılışı” başlıqlı rəsmi material bu mühüm 

infrastruktur layihəsinin əhəmiyyətindən xəbər verir. 21 

sentyabrda Naxçıvanda keçirilmiş “Mustafa Kamal Atatürk - 

Heydər Əliyev - Naxçıvan: həyat və inkişaf modeli” 

mövzusunda simpozium haqqında geniş material qəzetin 22 

sentyabr nömrəsində dərc olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov simpoziumda 

çıxış edərək iki qardaş xalqın tarixi dostluğunun 

möhkəmlənməsində və Naxçıvanın muxtariyyətinin 

qazanılmasında Türk dünyası liderlərinin əvəzsiz rolundan 

danışmışdır.   

Qəzetin 2006-cı il 28 sentyabr sayında “Memarlıq 

incilərimizdən biri — Gülüstan türbəsi”, 1 noyabr sayında 
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“Tariximizin qəhrəmanlıq rəmzi —  Əlincə qalası” və eyni 

nömrədə “Naxçıvanda “Ata-baba türbəsi” adlı məqalələr tarixi 

turizm ehtiyatlarımızın tanıdılmasına xidmət edir. 10 noyabr 

sayında dərc olunmuş “Gəmiqaya qədim türk tayfalarının həyat 

tərzindən xəbər verir” başlıqlı yazı və eyni nömrədəki “General 

İsmayıl Xan Naxçıvanski və onun varisləri” adlı yazı turist 

marağı baxımından diqqəti cəlb edir. 15 noyabr sayında isə 

Duzdağ Fizioterapiya mərkəzindən bəhs edən “Yeraltı 

müalicəxanada imkanlar daha da genişlənib” başlıqlı yazı dərc 

olunmuşdur. Qəzetin 21 noyabr səhifəsində bir gün əvvəl 

“Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm, inkişaf və 

perspektivlər” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq konfrans 

haqqında məlumat dərc olunmuşdur. Qəzetin 5 dekabr 2006-cı 

il sayında “Yurdumuzun sərvətləri” rubrikasında “Naxçıvanın 

mineral suları” adlı geniş yazıya rast gəlinir. Bir gün sonra 6 

dekabr sayında “Əshabi-Kəhf tariximizin daş yaddaşı” adlı 

yazı və 15 dekabr sayında bu müqəddəs məkandan və burada 

aparılmış abadlıq-quruculuq tədbirlərindən bəhs edən geniş 

fotoreportaj verilmişdir. 20 dekabr sayında verilmiş “Naxçıvan 

təbiəti” əlavəsində “Əshabi-Kəhf” haqqında fotoşəkil, 

“Naxçıvanda ekoturizm potensialı”, “Şah damar”ın “İlahi 

nemət”i, “Mineral suların təbii muzeyi”, “Şahbuz Dövlət 

Təbiət Qoruğunun təbii xüsusiyyətləri” adlı çox maraqlı yazılar 

dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 21 dekabr 2006-cı il sayında Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin dekabrın 20-də 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri barədə geniş material 

dərc edib. Səfər zamanı ölkə başçısı ümummilli liderin 

abidəsinin və Heydər Əliyev Muzeyinin açılış mərasimində 

iştirak etmişdir. Qəzetin 22 dekabr sayında ölkə başçısının 

Ordubad rayonuna səfəri və burada akademik Yusif 

Məmmədəliyevin ev muzeyi ilə tanışlığı barədə rəsmi material 

dərc olunub. Qəzetin həmin nömrəsində ölkə başçısının 

Duzdağ sanatoriyasının təməlini qoyması barədə informasiya 

vardır. Qəzetin bu nömrəsində həmçinin “Darıdağ suyu 
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dərdlərə əlac edir” adlı yazı da vardır. 23 dekabr 2006-cı il 

tarixli sayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin sədrliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisində keçirilmiş müşavirədə ölkə başçısının nitqi və 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun çıxışı dərc olunmuşdur.  

2007-ci ildə   Şərq qapısı qəzetində çap olunmuş 

turizm məzmunlu yazılara baxdıqda ilk olaraq 10 yanvar 

sayındakı “Fərhad evi” adlı məqaləni görürük. Bundan sonra 

24 yanvar tarixində qəzetdə “Naxçıvan turizmin inkişafı üçün 

geniş imkanlara malikdir” başlıqı geniş müsahibə dərc 

olunmuşdur. Keyfiyyətli rabitə infrastrukturu turizmin 

inkişafında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu mənada, qəzetin 3 

mart tarixli sayında dərc olunmuş “Muxtar respublika ərazsini 

əhatə edən “Naxtel” simsiz rabitə sistemi istifadəyə 

verilmişdir” başlıqlı rəsmi yazı diqqəti cəlb edir.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizin Türkiyə ilə 

yeganə quru sərhədinə malikdir. Ölkəmizin müstəqillik 

illərində qardaş ölkə ilə turizm də daxil olmaqla hərtərəfli 

əlaqələr yaradılmışdır. Bu baxımdan qəzetin 8 mart 2007-ci il 

sayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin 

Türkiyənin İğdır şəhərinə səfəri ilə bağlı dərc olunmuş rəsmi 

material maraq doğurur.  

2007-ci ildə qəzetin 20 mart sayında “Əshabi-Kəhf 

yolunda müqəddəsliyin ürəkaçan yaşıl izləri” adlı məqalə bu 

ziyarətgah yolunda aparılmış abadlıq və yaşıllaşdırma işlərinin 

miqyasından xəbər verir. Bundan sonra qəzetin digər bir 

mühüm turizm məzmunlu yazısı 4 aprel sayında çap olunmuş 

“İğdır şəhəri “İlham Əliyev” bulvarından başlayır” adlı səyyah 

təəssüratlarıdır. 18 aprel 2007-ci il tarixli sayında dərc olunmuş 

“Abidələrdə yaşayan tariximiz” adlı yazı isə Naxçıvandakı 

qədim tarixə malik abidələr haqqında geniş məlumat verir.  

Qəzetin 8 may sayında turizm-mədəniyyət məzmunlu 

çox gözəl bir hadisə haqqında geniş informasiya dərc 
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olunmuşdur. Belə ki, həmin il mayın 4-də ümummiili liderimiz 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümü 

münasibətilə C.Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət 

Musiqili Dram teatrında “Əlincə qalası” tarixi dramı 

oynanılmış və Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov bu tamaşaya baxmışdır. Qəzetin 19 may 

sayı da mədəniyyət və turizm konteksindən zəngin olub, 

Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibətilə Naxçıvan Dövlət 

Tarix Muzeyinin binasının təmir və yenidənqurmadan sonra 

istifadəyə verilməsi ilə bağlı tədbirdən bəhs edir. Qəzetin 

həmin nömrəsində Naxçıvan şəhərinin baş meydanındakı 

Heydər Əliyev Muzeyi haqqında geniş bir məqalə, 25 may 

tarixli sayında isə Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar 

Respublikasını Türkiyə ilə birləşdirən “Ümid” körpüsünün 

açılışının ildönümü ilə əlaqədar yazı dərc olunmuşdur. Qəzetin 

29 may sayında “Ümid” körpüsünün istifadəyə verilməsinin 

15-ci ildönümü münasibətilə keçirilmiş bayram tədbirindən 

hazırlanmış geniş fotoreportajlı material dərc olunmuşdur. 

Qəzetin 30 may sayı da bu mənada zəngindir. Belə ki, bu 

nömrədə 28 May —  Respublika Günü münasibətilə keçirilmiş 

təntənəli mərasimdən geniş informasiya dərc olunmuşdur. 

Qəzetin 2 iyun sayında isə Naxçıvan şəhərindəki yenidən 

qurulmuş Mədəniyyət və İstirahət parkındakı yaradılmış 

şəraitdən bəhs edən məqalə vardır.   

Qəzetin 9 iyun 2007-ci il sayında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun başçılıq 

etdiyi nümayəndə heyətinin Avstriya Respublikasına işgüzar 

səfərindən geniş informasiya vardır. Səfər zamanı Ali Məclisin 

Sədri Naxçıvan Muxtar Respublikası haqqında Azərbaycan və 

Avropa dillərində hazırlanmış çox sayda kitab, jurnal və 

diskləri Avstriya nümayəndələrinə təqdim etmişdir. 2007-ci il 

iyunun 22-də keçirilmiş “Elektron Naxçıvan-3. İnformasyia 

cəmiyyəti, reallıqlar, pers-pektivlər” mövzusunda beynəlxalq 

simpozium bu sahədə elmi araşdırmalara təkan verməklə 

turizm istiqamətində də tədqiqatlara yeni stimul yaratmışdır. 
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Bu baxımdan, qəzetin 23 iyun sayındakı geniş material maraq 

doğurur. 2007-ci ildə nəşr olunmuş “Naxçıvan: tarixi və 

abidələri” kitabı Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Naxçıvanın 

qədim mədəniyyətindən və tarixi inkişaf yolundan bəhs edir. 

Bu kitab haqqında verilmiş məlumat qəzetin 6 iyul 2007-ci il 

sayında dərc olunmuşdur.  

7-8 iyul tarixində 2007-ci ildə Azərbaycan-İran iqtisadi-

mədəni əlaqələri çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikası 

ilə İranın Şərqi Azərbaycan vilayəti arasında əlaqələrin daha da 

dərinləşdirilməsi məqsədilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun qonşu ölkəyə işgüzar səfəri 

olmuşdur. Bu barədə qəzetin 10 iyul sayında geniş material 

dərc edilmiş və Ali Məclis Sədrinin Təbriz şəhərində keçirdiyi 

görüşlər barəsində ətraflı məlumat verilmişdir. Qəzetin növbəti, 

11 iyul sayında isə Milli Məclisin orqanı olan “Azərbaycan” 

qəzetinin müxbirinin “Gündən-günə gözəlləşən Naxçıvan” adlı 

məqaləsinə yer verilmişdir. Buna bənzər digər bir yazı isə 

qəzetin 14 iyul tarixli sayında “Gözəlliyi gözoxşayan 

Naxçıvan” başlığı altında verilmişdir. 17 iyul sayındakı 

“Naxçıvan canlı bir muzeydir” başlıqlı yazıda isə müəllif 

Naxçıvanın bugünkü inkişafının bədii mənzərəsini yaratmışdır. 

Qəzetin 19 iyul sayında dərc olunmuş “Naxçıvan həqiqətlərini 

əks etdirən toplu” adlı məqalədə isə Moskvada rus dilində nəşr 

olunan “İrs” jurnalının Naxçıvana həsr olunmuş 3(27)-ci 

nömrəsi haqqında geniş məlumat vardır. Qəzetin eyni 

nömrəsində “Memarlıq incimiz —  Qarabağlar türbəsi” adlı 

yazı da Naxçıvanın qədim memarlıq ənənələrini işıqlandırır. 

Naxçıvan şəhərində insanların asudə vaxtının səmərəli 

keçirilməsi üçün görülən tədbirlərdən biri parkların yenidən 

qurulması, abadlıq və təmizlik işlərinin həyata keçirilməsidir. 

Qəzetin 27 iyul sayındakı Naxçıvan şəhərindəki “Böyuk bağ” 

Mədəniyyət və İstirahət Parkının istifadəyə verilməsi ilə bağlı 

rəsmi material da bundan bəhs edir.   

2007-ci ilin avqust ayının 9-da qəzetdə dərc olunmuş 

“Naxçıvanın daş yaddaşı: Əshabi-Kəhf” adlı məqalədə müəllif 
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bu müqəddəs məkanın tarixi ilə yanaşı həmin dövrdə orada 

aparılmış abadlıq işlərindən bəhs edir. Qəzetin 14 avqust 

sayında isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbovun burada aparılmış quruculuq tədbirlərinin 

yekunu ilə tanış olmaq üçün bu müqəddəs məkana etdiyi 

səfərdən bəhs edən rəsmi material verilmişdir. Qəzetin həmin 

nömrəsində həmçinin Naxçıvan şəhəri sakinlərinin sevimli 

istirahət və əyləncə məkanlarından biri olan “Böyük bağ” 

haqqında geniş bir yazı vardır. Digər bir istirahət və əyləncə 

məkanından bəhs edən yazı isə “Əcəmi Seyrangahı: 

keçmişimizin daş yaddaşı” başlığı ilə qəzetin 18 avqust 2007-ci 

il sayında dərc olunmuşdur. Qədim Naxçıvan şəhərində 

insanların müasir sosial-mədəni həyat şəraitinin və asudə 

vaxtının keçirilməsi üçün yaradılmış şəraitdən bəhs edən digər 

bir yazı qəzetin 24 avqust sayında dərc olunub. Naxçıvanın 

təbii gözəlliklərində mühüm yer tutan bulaqlardan bəhs edən 

“Naxçıvanın təbiət inciləri” adlı yazı qəzetin 5 sentyabr 

sayında işıq üzü görüb. 7 sentyabr tarixində isə Naxçıvan 

şəhərindəki Açıq Səma Altında Muzey barəsində kiçik bir yazı 

ilə tanış olmaq mümkündür. Sentyabrın 21-i sayında qəzetdə 

“Muxtar respublikaya gələn turistlərin sayı artmışdır” başlıqlı 

müsahibə getmişdir. Bu müsahibədə o dövrdə muxtar 

respublikanın turizm fəaliyyətinin artım dinamikası təhlil 

olunmuş, bu sahənin inkişafına göstərlən dövlət qayğısından 

bəhs olunmuşdur. Qəzetin həmin nömrəsində dərc olunmuş 

“Ana yurdum, Nuh yurdum Naxçıvan” başlıqlı yazı da qədim 

diyarın turizm ehtiyatlarının təbliği baxımından diqqəti cəlb 

edir.  

“Şərq qapısı” qəzetinin 20 oktyabr 2007-ci il sayındakı 

“Ekologiya” səhifəsində “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

təbiət abidələri və onların turizm-rekreasya baxımından 

qiymət-ləndirilməsi”, “Mağaralar”, “Naxçıvanın su mənbələri” 

və “Darıdağ mineral suyu” başlıqlı yazılar da turizm 

baxımından dəyərli məqalələrdir.  
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2007-ci il oktyabrın 24-də Naxçıvan şəhərində böyük 

ədib Hüseyn Cavidin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş zirvə 

tədbiri keçirilmişdir. Təbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış etmiş, ədibin 

Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı rolundan danışmış, 

onun xatirəsinin əbədiləşdirilməsində ulu öndər Heydər 

Əliyevin əvəzsiz xidmətlərindən bəhs etmişdir. Yubiley tədbiri 

qədim Naxçıvan diyarının sahib oduğu yüksək mədəniyyətin 

təbliğində yüksək əhəmiyyətə malik olmuşdur. Bu tədbir 

haqqında geniş məlumat qəzetin 26 oktyabr sayında dərc 

olunub.  

Naxçıvanda turizmin inkişafının ən böyük 

problemlərindən biri, şübhəsiz, muxtar respublikanın işğalçı 

Ermənistan tərəfindən blokadada saxlanılması, nəqliyyat-

kommunikasyia əlaqələrində mövcud olan çətinliklərdir. Bu 

baxımdan, qonşu İran ərazisindən keçməklə Bakı-Naxçıvan-

Bakı quru yolu marşrutunun açılması turist səfərlərinin 

intensivləşməsi baxımından da əhəmiyyətlidir. Qəzetin 16 

noyabr, 2007-ci il sayında bu marşrutun açılmasıi ilə bağlı 

geniş xəbər bu mənada maraqlıdır.   

Naxçıvan mineral suların vətənidir. Kiçik bir ərazidə 

qeydə alınmış 250-dən çox mineral sular buraya səfər edən 

turistlərin marağına səbəb olur. Qəzetin 29 noyabr sayında 

onlardan biri —  Əshabi-Kəhf mineral suyu barədə verilmiş 

material mineral sərvətlərimizin tanınması baxımından 

əhəmiyətli yazıdır.  

Naxıçvandakı tarix və mədəniyyt abidələrinin 

qorunması və təbliği istiqamətində görülən ən mühüm işlərdən 

biri onların tədqiq olunaraq pasportlaşdırılması olmuşdur. Bu 

baxımdan 2007-ci il noyabrin 30-da Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisində keçirilmiş müşavirədə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrinin 

qorunması və pasportlaşdırılması işinin təşkili haqqında” 2005-

ci il 6 dekabr tarixli Sərəncamının icrası ilə əlaqədar görülən 
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işlər müzakirə edilmişdir. Qəzetin 1 dekabr sayında bu barədə 

rəsmi material verilmişdir. 2007-ci ilin son maraqlı turizm 

yazısı isə 25 dekabr tarixdə dərc olunmuş “Səngərli qala” 

başlıqlı yazıdır. Bu məqalədə müəllif Şahbuz rayonu, Biçənək 

kəndi ərazisindəki qədim qaladan bəhs edir.  

“Şərq qapısı” qəzetində 2008-ci ilin turizm-səyahət 

məzmunlu ilk yazı “Qəhrəmanlığı təbliğ edən muzey - Xatirə 

muzeyi” adlanır. Bu yazıda xalqımızın müstəqilliyi uğrunda 

canından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizin həyat və 

mübarizəsinə dair eksponatlarıın qorunub saxlanıldığı 

muzeydən bəhs olunur. Qəzetin 15 fevral sayında verilmiş 

“Daş kitabələr” adlı yazı isə Naxçıvan şəhərindəki Açıq Səma 

Altında Muzeydən bəhs olunur. Martın 4-də dərc olunmuş 

“İnsanın ilkin məskunlaşma diyarı —Naxçıvan” adlı yazı isə 

yurdumuzun məşhur qalası Əlincə qalasından bəhs edir. 

Müəllif bu məqalədə qaladakı məskunlaşma yerləri haqqında 

məlumat verir. 6 mart tarixli “Tariximizi və milli adət-

ənənələrimizi yaşadan maddi-mədəniyyət nümunələri” adlı 

yazı isə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyindən bəhs edir. 18 mart 

sayındakı “Təbiətin yurdumuza bəxş etdiyi sərvət: yeraltı 

müalicəxana” adlı yazı Duzdağ şaxtalarında yeni obyektlərin 

tikintisindən xəbər verir. Aprelin 11-də qəzetdə işıq üzü 

görmüş digər bir müsahibə isə “Əlincəçay Xanəgahı” adlanır. 

Burada tarixçi alim professor Fəxrəddin Səfərov bu tarixi 

abidənin tarixindən və eləcə də turizm-tanışlıq dəyərindən 

danışır. Qəzetin 16 may sayındakı “Muxtar respublikamızın 

tarix və mədəniyyət abidələri yüksək dövlət qayğısı 

əhatəsindədir” başlıqlı yazı isə Naxçıvanda abidələrin 

qorunması və bərpası istiqamətində görülən işlərdən bəhs edir. 

Eyni məzmunlu digər bir yazı qəzetin 17 may sayında 

“Əsrlərdən əsrlərə, nəsillərdən nəsillərə” başlığı altında dərc 

olunaraq bu dəfə muzeylərimizin qorunub saxlanılmasına və 

daha da zənginləşməsinə göstərilən dövlət qayğısından bəhs 

edir.  
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Qəzetin 21 may 2008-ci il sayında Naxçıvanda 

keçirilmiş növbəti turizm məzmunlu mötəbər elmi tədbir 

haqqıda məlumat vardır. Bu nömrədə Naxçıvanda keçirilmiş 

“Dini və sağlamlıq turizmi: mənəvi və fiziki istirahətin təşkili” 

mövzusunda beynəlxalq konfrans haqqında geniş məlumat 

verilmişdir. Qəzetin 22 may sayında dərc olunmuş “Bakı-

Tbilisi-Qars regionun gələcək inkişafına töhfə verəcək” başlıqı 

yazı isə Cənubi Qafqaz regionunda turizmin də inkişafına 

mühüm töhfə verəcək bu qlobal layihənin gələcək 

perspektivindən xəbər verir. Qəzetin 28 may sayında dərc 

olunmuş “Ümid” körpüsü bizi arzumuza qovuşdurdu” başlıqlı 

yazı Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən yeganə quru yolun 

ötən dövrdə xalqlarımız arasında hərtərəfli əlaqələrin yaranıb 

inkişaf etməsindəki rolundan bəhs edir. “Ümid körpüsü” 

başlıqlı, eyni məzmunlu digər bir yazı da qəzetin 30 may 

nömrəsində dərc olunmuşdur. Qəzetin 31 may sayındakı 

“Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı ulu öndərimizin 

möhtəşəm əsərlərindən biridir” başlıqlı yazıda Naxçıvanın bu 

mühüm nəqliyyat infrastrukturunun fəaliyyəti haqqında 

məlumat əldə etmək mümkündür.  

Qəzetin 3 iyun sayındakı “Abidələr tarixi 

kimliyimizdir” başlıqlı yazı muxtar reaspublikamızda 

abidələrin qorunması və bərpa olunmasına yönəlmiş dövlət 

qayğısından bəhs edir. Eyni məzmunlu digər bir yazı da qəzetin 

həmin sayında “Abidələrdə yaşayan tariximiz” başlığı ilə 

verilib.  

Qəzetin 4 iyun 2008-ci il sayı Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti İlham Əliyevin 3 iyunda Naxçıvana səfərinin xəbəri 

ilə başlayır. Bu nömrədə ölkə başçısının Naxçıvan şəhərinin 

mərkəzindəki Dədə Qorqud meydanı və Turizm mərkəzi ilə də 

tanış olması, Naxçıvan Əyləncə-idman mərkəzinin açılışını 

etməsi haqda məlumat vardır. Qəzetin 5 iyun sayında isə 

qardaş Turkiyənin Baş Naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri çərçivəsində rəsmi 

qarşılanma mərasimi, Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
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İlham Əliyevin və Turkiyənin Baş Naziri Rəcəb Tayyib 

Ərdoğanın təkbətək görüşü barədə rəsmi material dərc 

olunmşdur. Bundan başqa qəzetin həmin nömrəsində geniş 

tərkibdə görüş və birgə mətbuat konfransı barədə material və 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin və 

Turkiyənin Baş Naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bəyanatları 

vardır. Səfər çərçivəsində ölkə başçıları ulu öndər Heydər 

Əliyevin Naxçıvan şəhərindəki abidəsini ziyarət etmiş, Heydər 

Əliyev Muzeyi ilə tanış olmuşlar. Daha sonra ölkə başçıları 

“Duzdağ” Fizioterapiya Mərkəzinin açılışını etmiş, burada 

yaradılmış şəraitlə tanış olmuşlar.  

Qəzetin 10 iyun sayında Şahtaxtı-Poldəşt körpüsünün 

fəaliyyətə başlaması ilə bağlı xəbər yer alıb. Bu, xüsusən də 

turistlərin gediş-gəlişinin daha da rahat olması baxımından 

əhəmiyyətli bir gömrük məntəqəsinin açılışı deməkdir. Qəzetin 

17 iyun sayındakı “Sosial həyatımız iqtisadi tərəqqinin 

göstəricsidir” başlıqlı yazı muxtar respublikamızda insan 

kapitalının formalaşmasında digər sahələrlə yanaşı turizmin də 

oynadığı roldan bəhs olunur. Qəzetin 19 iyun sayındakı 

“Naxçıvan təkcə Nuh yurdu deyil, həm də Nəbi yurdudur” 

başlıqlı yazı Gəmiqaya abidəsində aparılmış dəyərli elmi 

tədqiqatların geniş ictimaiyyətlə bölüşülməsi məqsədi daşıyır. 

Turizm üzrə geniş araşdırma məzmunlu digər bir yazı isə 

qəzetin 1 iyul 2008-ci il tarixində dərc olunub, “Azər-baycanın 

neft sektorunun qeyri-neft sektorunun prioritetlərindən olan 

turizmin inkişafına təsiri” adlanır. Bu məqalədə ölkəmizdə 

turizm gəlirlərinin artırılması üçün həyata keçirilən iqtisadi 

siyasətdən danışılır. Qəzetin 16 avqust sayında isə “Nuh 

yurduna ziyarət” adlı kitabdan bəhs olunur. Kitabın Naxçıvan 

ərazisindəki abidələrlə yanaşı pirlər və ziyarətgahlardan da 

bəhs etdiyi məqalədə vurğulanır. Tarixi-turizm məzmunlu 

digər bir məqalə isə qəzetin 21 avqust sayındadır. Buradakı 

“Naxçıvan İmamzadəsinin kitabələri” adlı yazıda qədim 

abidənin üzərindəki daş kitabələrin oxunmasından əldə olunan 

qiymətli elmi bilgilərdən bəhs olunur. Tarix mövzusunda digər 
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bir maraqlı məqalə qəzetin 5 sentyabr tarixli sayında dərc 

olunmuşdur. “Oğlanqala yaşayış yeri“ başlıqlı məqalə 

Naxçıvanın bu qədim insan məskənindən arxeoloji qazıntılar 

nəticəsində əldə olunmuş dəyərli maddi-mədəniyyət 

nümunələrindən bəhs edir. Qəzetin 19 sentyabr sayında dərc 

olunmuş “Abidələrimiz tariximizin ən qədim şahidləridir” 

başlıqlı yazıda müəllif tarixi abidələrimizdə saxlı qalan 

həqiqətlər haqqında danışılır.   

Qəzetin 23 sentyabr tarixli sayında Naxçıvanın məşhur 

ziyarətgahı Əshabi-Kəhfdə zəvvarların rahatlığı üçün görülmüş 

işlərdən bəhs edilir. Rəsmi materialda ziyarətgaha gələn 

zəvvarların burada müasir standartlara uyğun şəkildə qurban 

kəsə bilməsi yaradılmış şərait qeyd olunur. 27 sentyabr, Dünya 

Turizm Günündə isə qəzetdə “Muxtar respulikanın turizm 

imkanları genişdir” adlı yazı dərc olunmuşdur. Qəzetin 8 

noyabr sayında “Əshabi-Kəhf möcüzəsi”, 11 noyabr sayında 

“Naxçıvan memarlıq məktəbinin banisi —  Əcəmi Əbubəkr 

oğlu Naxçıvani”, 20 noyabr tarixli sayında isə “Daşlarda 

yaşayan tariximiz” adlı yazılarla tanış olmaq mümkündür.  

Qəzetin 21 noyabr sayında Naxçıvanda keçirilmiş çox 

mühüm tədbir haqqında məlumat vardır. Belə ki, 20 noyabr 

2008-ci il tarixdə Heydər Əliyev Muzeyində “Naxçıvan 

Abidələri” ensiklopediyasının təqdimat mərasimi keçirilmiş, 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov həmin tədbirdə çıxış etmişdir. Ali Məclis Sədri 

bildirmişdir ki, ensiklopediya çox qiymətli elmi mənbə olmaqla 

Naxçıvan tarixinin tədqiqində mühüm yer tutur. Qəzetin 2 

dekabr sayındakı “Yeniləşən qədim Naxçıvan” adlı yazı isə 

Naxçıvanın dünyaya tanıdılmasında əsl motivasiya gücünə 

malik bir məqalədir. Moskvada nəşr olunan məşhur “İzvestiya” 

qəzetində dərc olunmuş bu məqalənin tərcüməsi “Şərq qapısı” 

qəzetinin oxucuları üçün də maraqlıdır. Qəzetin 3 dekabr 

sayında isə daha bir maraqlı yazı vardır. Burada akademik İsa 

Həbibbəylinin “Naxçıvan Abidələri” ensiklopediyasından bəhs 

edən “Naxçıvan abidələri haqqında kitab-abidə” adlı məqaləsi 
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dərc olunmuş, bir növ kitabın çox qısa xülasəsi verilmişdir. 

Qəzetin 20 dekabr sayındakı “Mədəniyyəti inkişaf etdirmək 

milli ruhu yaşatmaq deməkdir” adlı yazı muxtar 

respublikamızda tarixin yaşadılması, mədəniyyət və turizmin 

inkişaf etdirilməsi üçün həyata keçirilən tədbirlərdən danışılır. 

2008-ci ilin son turizm məzmunlu yazısı isə 25 dekabr tarixli 

sayda Bakı-Naxçıvan-İstanbul təyyarə reysinin fəaliyyətə 

başlaması ilə bağlı olan xəbərdir.  

2009-cu ildə “Şərq qapısı” qəzetində dərc olunmuş 

turizm məzmunlu ilk yazı 7 yanvar tarixdəki “Tariximizin 

bilinən və bilinməyən qatlarına səyahət” başlıqlı məqalədir. Bu 

məqalədə Naxçıvanın qədim tarixinə işıq tutan Əlincə qalası və 

Xanəgah türbəsi haqqında danışılır. Həmin il qəzetin 14 yanvar 

sayındakı “Naxçıvanda Nuh (ə.s.) və Dünya Tufanı ilə bağlı 

yeni araşdırmalar” adlı ikinci məqalə də tarixi mövzuda olub, 

Gəmiqaya zirvəsindəki tarixi zənginliklərin tədqiqindən xəbər 

verir. 23 yanvar tarixli sayda isə görkəmli tarixçi alim Hacı 

Qədir Qədirzadənin “Nuh Peyğəmbər, Dünya Tufanı və 

Naxçıvan” adlı kitabının təqdimatından bəhs edilir. AMEA 

Naxçıvan bölməsində keçirilmiş bu tədbirdə sözügedən 

istiqamətdə aparılmış elmi tədqiqatların yekunu kimi kitabın 

ərsəyə gəlməsinin əhəmiyyəti vurğulanmışdır. Qəzetin 4 fevral 

tarixli sayında isə həmin kitaba dair geniş məqalə dərc 

olunmuşdur. Qəzetin 6 fevral tarixli sayı isə “Nuh Peyğəmbər, 

Dünya Tufanı və Naxçıvan” adlı kitabının müəllifi ilə 

müsahibəyə geniş yer verib.  

Kəhrizlər Naxçıvanda qədim su sistemləri kimi indi də 

istifadə olunmaqla, həm də regionumuza səyahət edən turistlər 

üçün də maraqlı cazibə elementləridirlər. Bu mənada, qəzetin 

12 fevral taraixli sayında dərc olunmuş “Kalba Musa kəhrizi” 

başlıqlı yazı insanların yaddaşında möhkəmlənimiş qədim 

kəhrizlər haqqında oxuculara dəyərli məlumatlar verir. Bir 

növbəti turizm məzmunlu yazı isə qəzetin 19 fevral tarixli 

sayında dərc olunub, Naxçıvanı dünyada tanıdan, Azərbaycan 

xalqının mədəniyyətini təbliğ edən “Şərur yallısı” Ansamblı 
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haqqındadır. Martın 4-ü nömrəsində çap olunmuş “Naxçıvanda 

Cəlil Məmmədquluzadə muzeyləri” adlı yazıda isə böyük 

ədibin adının yaşadıldığı üç muzeydən bəhs olunur.  2009-cu il 

Novruz bayramı ərəfəsində, qəzetin 17 mart sayında dərc 

olunmuş Novruz bayramı adətləri ilə bağlı yazılar xalqımızın 

qədim ənənələrinin yaşadılması və təbliği baxımından 

cəlbedicidirlər.  

Qəzetin 8 aprel tarixli sayında Naxçıvan Regional Peşə-

Tədris Mərkəzinin istifadəyə verilməsi ilə bağlı material 

verilmişdir. Bu mərkəz turizm-servis peşələri üçün xidməti 

heyəti hazırlanmasında da yaxından iştirak edir. Turizm 

infrastrukturunun yaradılması və gücündən istifadə olunması 

baxımından hədiyyəlik əşya istehsalı və satışı obyektlərinin 

mühüm əhəmiyyəti vardır. Qəzetin 9 aprel sayında dərc 

olunmuş “Hədiyyələr mağazası” adlı yazı da bu mənada 

maarifləndirici əhəmiyyətə malikdir.  

Qəzetin 2009-cu il 15 aprel sayında akademik İsa 

Həbibbəylinin “Nuhçıxan-Naxçıvan” başlığı ilə dərc olunmuş 

məqaləsində “Naxçıvan” adının qədim mənbələrə görə Nuh 

Peyğəmbərlə əlaqəli olması istiqamətindəki elmi 

araşdırmalardan bəhs edilir. Naxçıvan tarixindən bəhs edən 

növbəti maraqlı yazı isə 18 aprel sayında “Qədim abidələr 

Naxçıvan torpağının pasportudur” başlığı ilə dərc olunub. Eyni 

məzmunlu digər bir yazı isə 3 gün sonra 22 aprel sayında 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar Birliyinin sədri Asim 

Yadigarın imzası ilə “Naxçıvan Nuh Peyğəmbərin vətənidir” 

baqlığı altında dərc olunub.  

Naxçıvan şəhəri sakinlərinin asudə vaxtının 

keçirilməsində şəhərdəki park və əyləncə məkanlarının rolu 

böyükdür. Ona görə də bu parklarda daimi olaran təmir və 

yenidənqurma işləri aparılmasına diqqət yetirilir. Bu mənada 

qəzetin 2 may 2009-cu il sayında verilmiş Naxçıvan 

şəhərindəki Heydər Əliyev Mədəniyyət və İstirahət parkında 

aparılmış yenidənqurma işləri ilə bağlı geniş rəsmi material o 

dövrdə bu sahədə görülmüş işlərdən xəbər verir. Qəzetin 28 
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may tarixli sayında dərc olunmuş “Naxçıvanda daş qoç və 

qoyun heykəllər” başlıqlı yazı isə türk xalqlarının 

mədəniyyətində mühüm yer tutan belə heykəllərin 

Naxçıvandakı yayılma tarixinə işıq tutur. Qəzetin 19 iyun 

sayında “Yeni nəşrlər” rubrikasında “Naxçıvan” jurnalının 

muxtar respublikanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş yeni 

nömrəsi haqda məlumat verilir.  

Naxçıvanda, xüsusən ölkəmizin dövlət müstəqillyi 

dövründə təbii ekosistemin və biomüxtəlifliyin qorunması 

həmişə diqqətdə saxlanılmışdır. Bu mənada, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin 2009-cu il 22 iyun tarixli 

Fərmanı ilə “Arpaçay Dövlət Təbiət Yasaqlığı” yaradılmışdır. 

Bununla bağlı geniş rəsmi yazı qəzetin 23 iyun 2009-cu il 

sayında dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 1 iyul sayında tarixi mövzu davam etdirilərək 

“Abidələr tariximizin soraqçılarıdır” başlıqlı yazı dərc 

olunmuşdur. Bu yazıda bir daha olaraq Naxçıvan tarixinin 

öyrənilməsində abidələrin tədqiqinin əhəmiyyəti vurğulanır. 

Qəzetin 9 iyul sayında dərc olunmuş akademik İsa 

Həbibbəylinin “Nuhçıxandan Naxçıvana” adlı geniş yazısında 

5 min illik şəhər mədəniyyəti tarixinə malik Naxçıvanın 

keçdiyi tarixi yola qısa nəzər salınır.  

Naxçıvana səyahət edən turistlər əsasən hava və quru 

yollardan istifadə edirlər. Naxçıvan şəhər Avtovağzalından 

qardaşt Türkiyəyə və qonşu İrandan keçməklə Azərbaycanıın 

əsas hissəsinə avtobus və taksilərlə turistlərin hərəkəti 

mümkündür. Bu baxımdan, avtovağzal xidmətlərindən istifadə 

edən yerli sakinlərin və turistlərin rahatlığı üçün 15 iyul 2009-

cu il tarixdə Naxçıvan şəhər Avtovağzal Kompleksi 

yenidənqurmadan sonra sərnişinlərin istifadəsinə verilmişdir. 

Bu barədə qəzetin 16 iyul tarixli sayında geniş rəsmi yazı 

vardır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

2009-cu il avqustun 3-də Naxçıvan Muxtar Respublikasına 

səfər gəlmişdir. Səfər zamanı ölkə başçısı Naxçıvan 
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şəhərindəki Heydər Əliyev Sarayının əsaslı yenidənqurmadan 

sonra açlışını etmiş, Naxçıvan şəhərində “Badamlı” mineral 

sular zavodu istismara verilmişdir. Bu səfər çərçivəsində 

həmçinin Naxçıvan-Sədərək avtomobil yolunun açılışı olmuş, 

Naxçıvan şəhərində Şahmat mərkəzi və Şərur Olimpiya-İdman 

Kompleksi istifadəyə verilmişdir. Bütün bu və digər mühüm 

tədbirlər barədə qəzetin 4 avqust 2009-cu il sayında geniş 

material dərc olunmuşdur. Qəzetin 5 avqust 2009-cu il sayında 

isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 85 illik yubileyinə həsr 

olunmuş təntənəli mərasimdə Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti İlham Əliyevin nitqi dərc olunmuşdur. Ölkə başçısı 

ötən tarixi dövr ərzində Naxıçvanın hərtərəfli inkişafından 

danışmış, ağır sınaqlardan keçmiş naxçıvanlıların muxtariyyət 

dövründə böyük nailiyyətlər qazandığını vurğulamışdır. 

Mərasimdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov dahi rəhbər Heydər Əliyevin 

Naxçıvanın xilas olunmasında və inkişafındakı misilsiz 

xidmətlərindən danışmış və ulu öndərin yoluna daim sadiq 

qalacaqlarına söz vermişdir.  

Qəzetin 11 may səhifəsində maraqlı bir turizm 

məzmunlu xəbər vardır. Yazıda Rusiyanın Azərbaycanlı 

Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə Azərbaycana gəlmiş bir qrup 

fəal gəncin Naxçıvana da gəlib, Heydər Əliyev Muzeyini 

ziyarət etməsi qeyd olunur. 1 sentyabr sayında isə maraqlı bir 

müsahibə dərc olunmuşdur. “Ziyarətgahlarımız müqəddəs 

ibadət yerlərimizdir” başlıqlı müsahibədə muxtar respublikada 

bu müqəddəs məkanların yüksək qayğı ilə əhatə olunduğu qeyd 

olunur. Qəzetin 9, 10 və 11 sentyabr saylarında Azərbaycan 

Televiziyası əməkdaşının “Şərqdən doğan günəş” adlı 

publisistik yazısı qədim və müasir Naxçıvanın bənzərsiz 

mənzərəsini özünəməxsus bir dillə oxucuya çatdırır.  

2 oktyabr 2009-cu ildə ölkəmizin və onun tərkib hissəsi 

olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının həyatında olduqca 

əlamətdar bir hadisə baş vermişdir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkdilli ölkələrin 
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dövlət başçılarının IX Zirvə görüşündə iştirak etmək üçün 

Naxçıvana gəlmişdir. Zirvə toplantısında Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül, 

Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev, Qırğızıstan 

Prezidenti Kurmanbek Bakiyev və Türkmənistan Nazirlər 

Kabineti sədrinin müavini iştirak etmişlər. Naxçıvana gəlmiş 

qonaqlar Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev Muzey 

kompleksini ziyarət edib, “Əcəmi” seyrangahı ilə tanış olublar. 

Həmin gün qonaqlar Türkdilli xalqların milli musiqisindən 

ibarət konsertə baxıb, birgə şam ediblər. Bütün bunlar haqqında 

geniş yazılar qəzetin 3 oktyabr sayında dərc olunub.  

3 oktyabr 2009-cu il tarixdə Naxçıvanda Türkdilli 

ölkələrin dövlət başçılarının IX zirvə görüşü olmuşdur. 

Görüşdə Türkdilli xalqlar arasında dostluq və qardaşlıq 

əlaqələrinin daha da dərinləşdirilməsi, ölkələr arasında 

irimiqyaslı qlobal layihələrin reallaşdırılması və iqtisadi, 

mədəni eləcə də turizm əlaqələrinin genişləndirilməsi istəyi 

vurğulanmış, Zirvə görüşünün Naxçıvanda keçirilməsinin 

əhəmiyyəti diqqətə çatdırılmışdır. Zirvə görüşünün sonunda 

qonaqlar Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə tanış olublar. Butun 

bunlar haqqında qəzetin 4 oktyabr tarixli sayında geniş rəsmi 

yazı vardır.  

 Qəzetin 13 oktyabr sayında Zirvə görüşünün motivləri 

əsasında “Naxçıvanın qədim Turk yurdu olması bütün dünyaya 

göstərildi” adlı geniş müsahibə vardır. Bu müsahibədə 

Naxçıvanın həssas geostrateji regionda siyasi əhəmiyyəti ön 

plana çıxarılır və Zirvə görüşündən dünyaya verilən mesajlara 

toxunulur.  

Qəzetin 12 dekabr sayında dərc olunmuş “Kəngərli 

rayonu tarix-memarlıq abidələri ilə zəngindir” başlıqlı yazıda 

məşhur Qarabağlar türbəsi ilə yanaşı çox sayda digər tanışlıq 

dəyəri yüksək olan yer və abidələr haqqında da məlumat 

verilir. Qəzetdə dərc olunmuş 2009-cu ilin son turizm 

məzmunlu yazısı isə 22 dekabr tarixli saydakı muxtar 
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respubliukanın 85 iilik yubileynin Moskvada geniş qeyd 

olunması ilə bağlı informasiyadır.  

2010-cu ildə qəzetin səhifələrindəki ilk turizm yazısı 13 

yanvar sayında Ordubad şəhərində böyük ədib 

M.S.Ordubadinin ev-muzeyinin yenidənqurma işlərindən sonra 

açılışı və Ordubad şəhərindəki Şərq hamamı tarixi abidəsinin 

bərpa işlərindən sonra açılışına dair geniş materialdır. Qəzetin 

23 yanvar sayında dərc olunmuş “Naxçıvanda Hz. Nuhun oğlu 

Türklə bağlı rəvayət” başlıqlı yazı qədim diyar haqında 

qiymətli informasiya verir. Qəzetin 29 yanvar sayındakı geniş 

fotoreportaj da Naxçıvanın turizm ehtiyatları və infrastruktur 

barədə əyani təsəvvür yaradır. Qəzetin 3 fevral sayında dərc 

olunmuş “Naxçıvan daha geniş ərazilərə malik idi” başlıqlı 

yazı qədim diyarın mübarizə dolu tarixindən xəbər verir. 

Qəzetin 18 fevral 2010-cu il tarixli sayında “Naxçıvanın 

Turizm potensialı” adlı yazıda bu mövzu üzrə geniş təhlil 

aparılmışdır. 2010-cu il ölkəmizdə “Ekologiya ili” olmuş və 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının da təbii sərvətlərinin 

qorunub tanıdılması üçün xeyli işlər görülmüşdür. Qəzetin 20 

fevral sayında dərc olunmuş “Gözəl diyar —  Naxçıvan” 

başlıqlı yazı da bu mənada dəyərlidir.    

Qəzetin 5 mart sayında dərc olunmuş “Naxçıvanın 

qədim şəhərləri” adlı geniş yazı Naxçıvanın zəngin tarixi 

keçmişindən xəbər verir. 12 mart sayında dərc olunmuş 

“Naxçıvan tarixi Atlası” kitabı barədə informasiya bu sahənin 

araşdırmaçıları və turistlər üçün qiymətli informasiya verir. 19 

mart 2010-cu il tarixdə, Novruz bayramı ərəfəsində Naxçıvan 

Dövlət Xalça Muzeyinin yeni binasının istifadəyə verilməsi ilə 

bağlı rəsmi material və Naxçıvan şəhərinin Əcəmi 

Seyrəngahında təntənəli şəkildə keçirilən Novruz bayramı 

haqqındakı geniş material qəzetin 20 mart sayında oxuculara 

təqdim olunmuşdur. 9 aprel sayında dərc olunmuş “XII əsrin 

möhtəşəmlik abidəsi —  Mömünə Xatın məqbərəsi” başlıqlı 

yazı mütəxəssis fikirləri ilə oxuculara təqdim olunmuşdur. 

Qəzetin 17 aprel sayında “18 aprel Beynəlxalq abidələr və 
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tarixi yerlər günü” münasibətilə dərc olunmuş “Naxçıvan 

diyarında mədəniyyətə, tarixi abidələrə, onların qorunması və 

bərpasına xüsusi əhəmiyyət verilir və tədqiq edilir” başlıqlı 

müsahibə bu sahəyə göstərilən dövlət qayğısından bəhs edir. 

Qəzetin 20 aprel sayında Naxçıvanın turizm brendi sayılan 

“Badamlı” mineral suyunun mənbəyi Badamlı kəndi haqqında 

“Kəndlərimiz bu gün” rubrikasında maraqlı bir məqalə dərc 

olunmuşdur. 24 aprel sayında dərc olunmuş “Nuhun gəmisi 

harayacan üzübmüş?” başlıqlı yazı qədim əfsanə haqqında 

maraqlı məlumatlarla zəngindir. Qəzetin 30 aprel 2010-cu il 

sayında “Muxtar respublikamızda turizm sahəsinin inkişafı 

diqqət mərkəzindədir” başlıqlı yazıda Naxçıvanın unikal turizm 

ehtiyatları haqqında məlumat verilir.  

Qəzetin 1 may 2010-cu il sayında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 26-29 aprel 

tarixlərində Türkiyəyə rəsmi səfəri haqqında geniş material 

dərc olunmuşdur. Bu səfər zamanı Ali Məclisin Sədri 

Ankarada qardaş ölkənin rəsmiləri ilə mühüm görüşlər 

keçirmiş, Qars şəhərində ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini 

ziyarət etmişdir. Qəzetin həmin nömrəsində “Təbii 

sərvətlərimiz —  mineral bulaqlarımız” başlıqlı yazı da turizm 

təbliği baxımından əhəmiyyətlidir.   

Qəzetin 10 may səhifəsində Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisində 8 may tarixində Türkiyə 

Respublikasının Qars, Ərdahan və İğdır vilayəti valiləri ilə 

keçirilən görüş haqqında rəsmi yazı dərc olunmuşdur. Bu 

görüşdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbov qardaş ölkənin qonşu vilayətləri ilə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası arasındakı əlaqələrin perspektivlərini 

müzakirə etmişdir. Qəzetin 14 may 2010-cu il sayında 

“Gözəlliklər məskənidir Qızlar bulağı” başlıqlı yazı 

Naxçıvanın bu gözəl turistlik məkanı haqqında oxuculara 

məlumat verir. Qəzetin 15 may sayında isə Naxçıvan şəhərinin 

mərkəzindəki Bazar Gölü İstirahət Kompleksinin istifadəyə 

verilməsi ilə bağlı rəsmi yazı verilmişdir. Qəzetin 19 may 
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sayında “18 may Beynəlxalq Muzeylər günü” münasibəti ilə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinə getməsi ilə bağlı 

rəsmi material vardır. Muzeyə baxış zamanı Ali Məclis Sədri 

muxtar respublikada muzey işinə göstərilən diqqətdən 

danışmış, bütün muzey işçilərini təbrik etmişdir. Qəzetin eyni 

sayında Naxçıvandakı Açıq Səma Altındakı Muzeydən də 

geniş yazı yer almışdır. Qəzetin 20 may sayında 2010-cu il 

may ayının 13-14-də Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində 

ümummilli liderin anadan olmasının 87 və Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 85-ci ildönümü münasibətilə keçirilən 

tədbirdən geniş material dərc olunmuşdur. Bu materialda qonşu 

ölkənin rəsmiləri, mədəniyyət xadimləri Rusiya-Azərbaycan 

əlaqələrindən geniş bəhs etmiş, ulu öndər Heydər Əliyevin 

xidmətlərindən danışmışdır. Qəzetin 2 iyul sayında “Nuh 

Peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan” mövzusundakı 

beynəlxalq simpozium materiallarının çap olunması haqqında 

xəbər yer almışdır.  

Qəzetin 3 iyun sayında dərc olunmuş “Ordubadda 

turizm potensialı” başlıqlı yazı bu qədim diyarın təbii və tarixi-

mədəni turizm ehtiyatlarından danışır. Qəzetin 10 iyun sayında 

“Nuh Peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan” adlı beynəlxalq 

simpozium materiallarının dərc olunduğu kitab haqqında geniş 

məlumat vardır. Qəzetin 22 iyun sayında dərc olunmuş “Maddi 

mədəniyyət nümunələrinin diyarı olan Naxçıvan turizm 

baxımından cəlbedici regiondur” başlıqlı yazı Naxçıvanın 

turizm ehtiyatları ilə yanaşı infrastruktur imkanlarından da 

bəhs edir. Qəzetin 23 iyun sayında isə Cəlil 

Məmmədquluzadənin Xatirə Muzeyindən bəhs edən yazı 

vardır. Türkiyənin “Anadolu Jet” şirkətinin ilk təyyarəsinin 

Naxçıvana enməsi barədə geniş reportaj isə qəzetin 25 iyun 

sayında dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 14 iyul sayında Ordubadın görməli yerlərindən 

bəhs edən “Bir gözəllik timsalıdır Ordubad” adlı yazı dərc 

olunmuşdur. 24 iyul 2010-cu il tarixdə qəzetdə verilmiş 
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genişhəcmli fotoreportaj arasında çox sayda görməli yer və 

turizm infrastrukturu obyektləri də diqqəti cəlb edir. Qəzetin 28 

iyul sayında dərc olunmuş “Naxçıvana daha bir hava reysi 

açıldı” başlıqlı xəbərdə Naxçıvan-Moskva arasında müntəzəm 

uçuşların başlandığından danışılır. Qəzetin 3 avqust sayında 

dərc olunmuş “Naxçıvan aşıqları ilk dəfə Türkiyədə olmuşlar” 

başlıqlı müsahibədə 25 iyulda Türkiyədə səfərdə olmuş 

aşıqlarımızın təəssüratları yer alır. 4 avqust 2010-cu il sayında 

Ordubadın Göy-gölü haqqındakı yazı bu təbiət guşəsinin 

gözəlliklərindən bəhs edir. Qəzetin 31 avqust sayında yenidən 

dərc olunmuş “Azərbaycan” qəzetinin 28 avqust 2010-cu il 

tarixli sayındakı “Gəncliyimin və arzularımın diyarı” başlıqlı 

yazı bir qonağın Naxçıvan haqqındakı müsbət təəssüratları ilə 

zəngindir. Qəzetin 22 sentyabr tarixli sayında “Yeni elmi 

nəşrlər” rubrikasında dərc olunmuş “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının “Qırmızı kitabı” başlıqlı yazıda bu mühüm 

nəşr haqqında ətraflı məlumat verilib.  

26-27 oktyabrda Naxçıvandakı “Duzdağ” otelində 

Azərbaycan-Türkiyə Biznes Forumu keçirilmişdir. Bu forumda 

Türkiyənin ticarət üzrə dövlət nazirinin rəhbərlik etdiyi vəzifəli 

şəxs və işgüzar adamlar, həmçinin Azərbaycan Respublikasının 

İqtisadi inkişaf nazirinin rəhbərlik etdiyi iş adamları iştirak 

etmişlər. Forumda Naxçıvanın istehsal imkanları tanıdılmış, iki 

dövlət arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə 

edilmişdir. Bu barədə qəzetin 28 oktyabr sayında geniş 

material dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 18 dekabr sayında “Xan Sarayı” Dövlət Tarix 

Memarlıq Muzeyinin 17 dekabr tarixdə açılışı ilə bağlı 

tədbirdən bəhs edən geniş fotoreportajlı rəsmi material bu 

mühüm tarix-mədəniyyət müəssisəsinin turizm-tanışlıq 

əhəmiyyətindən də xəbər verir. Qəzetin 28 dekabr sayında 

“Şəhərimizin qonaqları” rubrikasında “Naxçıvan tarixi turizm 

üçün ideal məkandır” başlıqlı müsahibə dərc olunmuşdur. 

Qəzetin 30 dekabr sayında dərc olunmuş “Bir daha Naxçıvan 

Duzdağı haqqında” başlıqlı yazı fransız tədqiqatçı-alimin 
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apardığı araşdırmaların xarici jurnallardakı nəşrinin uğurundan 

bəhs edir. Bu eyni zamanda 2010-cu ilin son turizm məzmunlu 

yazısıdır.  
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2011-ci ildə qəzetdə dərc olunmuş turizm məzmunlu ilk 

yazı 15 yanvar sayında Ordubaddakı Qeysəriyyə tarixi 

abidəsinin bərpa olunması ilə bağlı geniş rəsmi informasyiadır. 

Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbov iştirak edərək açılış etmişdir. Hazırda abidədə 

Ordubad Rayon Tarix-Diyarşünaslıq muzeyi fəaliyyət göstərir.  

Həmin il digər bir turizm məzmunlu yazı isə qəzetin 4 

fevral tarixli sayında Naxçıvan şəhərində “Əcəmi” Seyrəngahı 

ərazisində fəalyyət göstərən hədiyyəlik əşya mağazası 

haqqındadır. Qəzetin 11 fevral sayında dərc olunmuş 

“Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə İran İslam 

Respublikası arasında əlaqələr genişlənir” adlı rəsmi yazıda 

qonşu ölkə ilə inkişaf edən hərtərəfli əlaqələrdən, o cümlədən 

turizm sahəsindəki əlaqələrdən bəhs edən maraqlı 

informasiyalar vardır.  

2011-ci ildə qəzetdə getmiş turizm məzmunlu digər bir 

yazı 24 fevral sayında dərc olunmuş “Tarixi abidəmiz — Dədə 

Qorqud” adlı yazıdır. Naxçıvan şəhərinin turistlərlə qaynar 

olan mərkəzindəki Dədə Qorqud abidəsinə xitabən yazılmış bu 

məqalə əslində poetik dillə qədim Oğuz yurdunun tarixini də 

danışır. Digər bir maraqlı turizm yazısı isə 8 mart tarixli 

saydakı “Yaponiya mətbuatı Naxçıvan haqqında” başlıqlı 

xəbərdir. Burada Naxçıvanda səfərdə olmuş Yaponiyalı 

jurnalistin maraqılı təssüratları yer alıb.  

2011-ci il Azərbaycanda “Turizm ili” olub. Bu 

istiqamətdə qarşıya qoyulmuş vəzifələrdən biri də turizm 

ehtiyatlarımızın tanıdılması və mümkün turizm növləri üzrə 

turların hazırlanması olmuşdur. “Şərq qapısı” qəzeti də həmin 

ildən başlayaraq bu sahə üzrə işində əsaslı dönüş yaratmış, 

Naxçıvanın turizm potensialının təbliği üzrə çox saylı məqalə, 

fotoreportaj, müsahibə dərc etmişdir. Həmin ildə bunlardan 

birincisi 16 mart tarixdəki sayında yer almış “2011-ci il 

Azərbaycanda “Turizm ili” elan olunmuşdur” başlıqlı yazıdır. 

Qəzetin eyni sayında isə turizm baxımından çox maraqlı olan 

rəsmi yazı da yer alıb. Belə ki, martın 15-də Naxçıvan Muxtar 
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Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Naxçıvanda 

səfərdə olmuş İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti ilə 

görüşmüş, Naxçıvanda 35 yaşayış məntəqəsində mövcud olan 

97 kəhriz sisteminin bərpası üçün İsveçrə hökumətinin dəstək 

verdiyi layihəni müzakirə etmişdir. Sonra qonaqlar 

Naxçıvandakı bərpa olunmuş kəhrizlərə baxmış, şəhərlə tanış 

olmuşlar.  

2011-ci ildə qəzetin maraqlı turizm məzmunlu 

yazılarından biri 18 mart sayındakı “Ordubad mətbəxinin bəzi 

nümunələri” adlı məqalədir. Bu yazıda şəhərə gəlmiş 

qonaqların həvəslə daddığı milli mətbəx nümunələrimizdən, 

xüsusən də Ordubad qayğanağından bəhs olunur. Naxçıvanın 

turizm bölgəsi Ordubaddan bəhs edən növbəti yazı qəzetin 29 

mart sayında olub, “Hər tərəfi cənnətməkan Ordubad” adlanır. 

Bu yazıda Ordubad şəhəri ilə yanaşı onun kəndlərinin də 

cazibəsindən danışılır. Həmin nömrədə “Keçmişlə üz-üzə” 

rubrikasında “M.S.Ordubadinin ev muzeyində” adlı yazı ilə 

böyık ədibin həyat və yaradıcılığını eksponatlarla yaşadan 

muzeydən bəhs olunur. Qəzetin 5 aprel sayındakı “Əcəmi 

sənəti” adlı yazı isə böyük memarın yaratdığı əsərlərdən və 

onların turizm cazibəsindən bəhs edir.  

2011-ci ilin 22 aprel-1 may tarixlərində Naxçıvanda 

ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr edilmiş 

“Naxçıvan Open-2011” Beynəlxalq Şahmat Festivalı 

keçirilmiş, festival təkcə şahmatçılar üçün deyil, Naxçıvana 

gəlmiş bütün turistlər üçün əsl bayram havasına çevrilmişdir. 

Qəzetin 26 aprel tarixli sayında festivalın təntəli açılışı 

mərasimindən geniş rəsmi informasiya vardır. Açılış 

mərasimində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov çıxış etmiş, iştirakçılara uğurlar arzu 

etmişdir.  

Qəzetin 28 aprel tarixli sayındakı “Bir qalanın sirri” 

adlı yazı isə Naxçıvandakı Oğlanqala tarixi abidəsinin 

öyrənilməmiş səhifələrinə işıq tutur.  
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Həmin dövrdə Naxçıvanda keçirilmiş digər bir mötəbər 

idman tədbiri isə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 88-ci ildönümünə həsr edilmiş yunan-Roma güləşi 

üzrə gənclər arasında “Naxçıvan kuboku” uğrunda beynəlxalq 

turnir olmuşdur. Mayın 8-də bu turnir başa çatmış, Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 

turnirin qalibləri ilə xatirə şəkli çəkdirmişdir. Bu barədə 

qəzetin 10 may tarixli sayında oxuyuruq. Naxçıvanda keçirilən 

beynəlxalq yarışların əhəmiyyətindən bəhs edən “Naxçıvan 

beynəlxalq yarışlar üçün ideal bir məkandır” başlıqlı maraqlı 

bir yazı isə qəzetin 13 may tarixli sayında dərc olunub.  

Həmin il qəzetdəki növbəti turizm məzmunlu yazı 

Naxçıvandakı Xan Sarayından bəhs edir. 14 may tarixli sayda 

dərc olunmuş genişhəcmli məqalə “Xan Sarayı” Dövlət Tarix-

Memarlıq Muzeyinin yaradılması elm və mədəniyyət 

tariximizə yeni töhfədir” adlanır. Bu yazıda muxtar 

respublikamızda tarix-mədəniyyət abidələrinin qorunması və 

tanıdılmasına göstərilən dövlət qayğısından bəhs olunur və 

“Xan Sarayı”nın keçmişinə işıq tutulur. Qəzetin 17 may 

sayındakı “Naxçıvan Nuh çıxan torpaqdır” başlıqlı yazı bu 

istiqamətdə aparılan elmi araşdırmaların və keçiriliən elmi 

simpoziumun əhəmiyyəti haqqında məlumat verir. 18 may 

tarixdə qəzet beynəlxalq muzeylər günü münasibətilə “Tarixin 

yaddaşı, illərin izləri” adlı geniş yazı vermiş, müasir 

Naxçıvandakı muzeylərin fotoşəkilləri dərc olunmuşdur. 

Qəzetin 21 may sayındakı buna bənzər bir yazı isə 

Ordubaddakı yeraltı abidədə fəaliyyət göstərən hədiyyəlik əşya 

mağazasından bəhs edir. “Yeraltı abidədə hədiyyələr mağazası 

fəaliyyət göstərir” adlı yazı burada aparılmış təmir işlərindən 

danışır.  

Qəzetin 24 may tarixli sayında “Şəhərimizin qonaqları” 

rubrikasında qardaş ölkə Pakistanın Azərbaycandakı səfirinin 

təəssüratlarından ibarət “Naxçıvan mənə ana vətənim Pakistan 

qədər doğmadır” başlıqlı yazı vardır. Naxçıvanda dəfələrə 

olduğunu bildirmiş diplomat qədim diyarın bir çox yerlərində 
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yüksək qonaqpərvərlik gördüyünü dilə gətirib. Qəzetin eyni 

sayında “Naxçıvan mətbəxi” Kulinariya Mərkəzindən də bəhs 

edən yazını oxumaq mümkündür. Qəzetin 26 may sayı isə 

turizm məzmunlu yazılarla daha zəngindir. Burada “Xanəgahın 

bir günü”, Şərur Xalq Yallı Ansamblından bəhs edən “İnciləri 

qoruyub saxlamalıyıq” və Naxçıvan şəhərində insanların asudə 

vaxtının keçirilməsindən bəhs edən “Şəhərimizin parkları isti 

yay günlərində” adlı üç yazı vardır. Qəzetin 28 may tarixli 

sayında isə Naxçıvanın, eləcə də ölkəmizin yaxın keçmişində 

dərin iz buraxmış “Ümid” körpüsünün açılışı ilə bağlı yazı dərc 

olunub. 2011-ci il 7 iyun tarixdə “Turizm ili” ilə bağlı qəzetdə 

“Məktəbdənkənar müəssisələr “Turizm ili”ndə” adlı məqalə 

dərc olunaraq uşaq və gənclərin asudə vaxtının təşkili 

məsələlərinə toxunulub.  

Naxçıvan tarixini öyrənilməsində keçirilmiş elmi 

konfrans və simpoziumların mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Bu 

baxımdan, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədrinın 7 iyun tarixli “Naxçıvan ilk yaşayış və şəhərsalma 

yeri kimi” mövzusunda beynəlxalq elmi simpoziumun 

keçirilməsi haqqında Sərəncamı mühüm əhəmiyyət daşıyır. 

Sərəncam barəsində qəzetin 8 iyun 2011-ci il tarixli sayında 

xəbər dərc olunmuşdur. Qəzetin 9-10 iyun tarixli saylarında isə 

Naxçıvanda səfərdə olmuş Milli Məclisin deputatının 

“Azərbaycan qəzetində” getmiş təəssüratlarından bəhs edən 

“Naxçıvan ziyarəti” adlı geniş yazı maraqlı fotoşəkillərlə 

yenidən dərc olunmuşdur. Qəzetin 11 iyun sayında isə 

akademik İsmayıl Hacıyevin yuxarıda qeyd olunan 

simpoziumun əhəmiyyətindən bəhs edən “Naxçıvan tarixinin 

öyrənilməsinə yeni töhfə” adlı məqaləsi işıq üzü görüb.  

Həmin il qəzetin turizm məzmunlu yazıları arasında 14 

iyun sayında dərc olunmuş “Qeyri-adi şəfa ocağı: Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzi” adlı yazını oxumaq mümkündür. 

Naxçıvan şəhərinin abı-havasını dəyişdirən quruculuq 

işlərindən bəhs edən “Dədə Qorqud meydanı yeni görkəmdə” 

adıl yazıda isə şəhərin turistik mərkəzində yaradılmış şəraitdən 
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bəhs olunur. 22 iyun sayındakı “Naxçıvanda Naftalan nefti ilə 

müalicə” adlı yazı isə bu müalicə növünə maraq göstərənlər 

üçün dəyrli informasiya verir. Qəzetin növbəti turizm 

məzmunlu yazısı isə Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyindəndir. 

Burada 24 iyun tarixli sayda muzeyin fəaliyyətindən bəhs edən 

“Qədim sənət növlərimiz gənc nəslə təbliğ edilir” başlıqlı yazı 

dərc olunub. Qəzetin növbəti  —  25 iyun sayında isə təbiət 

gözəli Batabat haqqında “Bu yurdun çiçəkləri solan deyil” adlı 

təbiətə sevgi dolu yazı dərc olunub.  

Qəzetin 28 iyun 2011-ci il tarixli sayında dərc olunmuş 

“Culfa-Culfa yeni avtomobil körpüsünün açılış olmuşdur” 

başlıqlı rəsmi yazı qonşu ölkə İranla əlaqələrin, o cümlədən 

turizm əlaqələrinin də inkişafı baxımından mühüm hadisədən 

xəbər verir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov həmin il iyunun 24-də keçirilmiş açılış 

tədbirində iştirak etmişdir.  

Qəzetin 2011-ci il 2 iyul tarixli sayında Naxçıvanda 

fəaliyyət göstərən turizm şirkətlərinin birindən bəhs edən yazı 

getmişdir. “Gəmiqaya turizm” başlıqı yazıda bu barədə 

oxumaq mümkünlür. 7 iyul sayında isə “Naxçıvanda əksər 

turizm növlərinin inkişafı üçün geniş imkanlar vardır” adlı 

yazıda bu məsələ ilə bağlı jurnalist fikri oxucularla 

bölüşülmüşdür. Qəzetin eyni sayında “Naxçıvanın baş tacı 

Möminə Xatın turbəsi” adlı yazı isə bu qədim abidənin tarixi 

ilə yanaşı onun turizm cazibəsindən də danışır.  

Qəzetin 13 iyul tarixli sayında Culfa rayonu Xanəgah 

kəndində həyata keçirilmiş quruculuq tədbirlərindən bəhs 

olunan rəsmi yazı vardır. Quruculuq tədbirlərindən burada 

yerləşən tarixi abidələrə də pay düşməsi haqqında yazıda geniş 

məlumat vardır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov açılış zamanı Xanəgah abidə kompleksində 

və rayonun Kırna kəndindəki tarixi su dəyirmanında da 

aparılmış yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.  

Qəzetin 13 iyul sayındakı növbəti turizm məzmunlu 

məqalə “Əcəmi yaradıcılığının möhtəşəm nümunəsi —  Yusif 
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Küseyir oğlu türbəsi” adlanır. Burada türbənin tarixi ilə yanaşı 

onun turizm-tanışlıq dəyəri barədə də fikirlər vardır. Qəzetin 

21 iyul sayındakı “Naxçıvan tarixi abidələr diyarıdır” başlıqlı 

fotomaterial da oxucular üçün maraqlıdır.   

Qəzetin 22 iyul 2011-ci il tarixli sayında isə 

Naxçıvanda keçirilmiş mötəbər elmi tədbir —  ”Naxçıvan ilk 

yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda Beynəlxalq Elmi 

Simpoziumun işinə başlaması ilə bağlı xəbər dərc olunmuşdur. 

Simpoziumda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov iştirak etmişdir. Ali Məclisin Sədri əvvəlcə 

Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi ilə bağlı elmi nəşrlərin 

sərgisinə baxmışdır. Sonra simpoziumda çıxış edən Ali 

Məclisinin Sədri qədim diyarın tarixinin tədqiqində keçirilən 

elmi konfrans və simpoziumların əhəmiyyətindən danışmışdır. 

Qəzetin eyni tarixli sayında “Tarixi mirasımız su dəyirmanları” 

adlı məqalə də dərc olunmuşdur. Qəzetin 26 iyul tarixli sayında 

isə “Naxçıvan ilk yaşayış və şəhərsalma yeri kimi” 

mövzusunda Beynəlxalq Elmi Simpoziumun Gəmiqayada 

keçirilən yekun iclası barədə maraqlı yazı da vardır. Qəzetin 27 

iyul tarixli sayında isə keçirilmiş elmi simpoziumun 

əhəmiyyətində bəhs edən “Beynəlxalq simpozium ilk yaşayış 

və şəhərsalma yeri ilə bağlı məsələlərə kompleks elmi 

yanaşmanın əsasını qoydu” başlıqlı geniş müsahibə dərc 

olunmuşdur. “Şərq qapısı” qəzetində keçirilmiş dəyirmi 

masada muxtar respublikanın aparıcı elm adamlarının dəyərli 

fikirləri oxuculara çatdırılmışdır.  

Qəzetin 3 avqust sayında “Memarlıq incilərimiz” 

rubrikasında “Qarabağlar Memarlıq Kompleksi” adlı məqalədə 

bu tarixi abidənin turizm cazibəsindən də bəhs olunur. 

Naxçıvanda turizm ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin praktiki 

turizm vərdişlərinə sahib olması üçün keçirdikləri tədbirlər 

diqqətdə saxlanılıb. Bu baxımdan 10 avqust tarixində 

magistrantların “Turizm ili” çərçivəsində ilk tur layihəsi 

haqqında xəbər diqqəti cəlb edir. Qəzetin 11 avqust sayında isə 

“Əcəmi Seyrəngahı”nda təşkil olunmuş sərgi ilə bağlı xəbər 
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vardır. Qəzetin 16 avqust sayında dərc olunmuş “Dağların ağ 

dünyası” adlı maraqlı məqalə isə Naxçıvanın turizm cazibəsi 

yüksək olan dağlarının təsvirini verir. Qəzetin 17 avqust 

sayında isə turizmlə bağlı iki yazı vardır. “Turizm iqtisadi 

sahədə önəmli yerə malikdir” və Darıdağ suyundan bəhs edən 

“Naxçıvan zəngin təbii sərvətlər diyarıdır” başlıqlı yazılar 

turizmin əhəmiyyəti barədə oxucularda təsəvvür yaradır. 

Qəzetin 19 avqust sayındakı iki məqalə isə tarixi turizm 

baxımından maraqlıdır. “İlk yaşayış yeri olan Naxçıvan həm də 

ilkin şəhər mədəniyyətinin yarandığı məkandır” və “Tarixiliyin 

və müasirliyin vəhdət vəhdət təşkil etdiyi şəhər” başlıqlı yazılar 

Naxçıvan şəhərinin turizm cazibəsindən xəbər verir. Qəzetin 20 

avqust sayındakı “Naxçıvan Duzdağı ilkin məskunaşmanın 

mənbəyidir” adlı yazı da bu mənada tarixi turizm mövzusunda 

informasiya verir. Qəzetin eyni nömrəsində Naxçıvan 

şəhərindəki atlı heykəllərin fotosu dərc olunub ki, bunun da 

turizm təbliği baxımından əhəmiyyəti yüksəkdir. 24 avqust 

sayındakı “Milli turizm sənayesi və regional inkişaf” adlı 

yazıda isə turizmin iqtisadiyyata müsbət təsirlərindən bəhs 

olunur.  

2011-ci ildə qəzetin səhifələrindəki turizm məzmunlu 

yazılardan növbətisi 25 avqust sayındakı “Tarixə səs salan 

Əlincə” adlı məqalədir. Burada müəllif qalanın qəhrəmanlıq 

dolu keçmişinə nəzər salmaqla onun Azərbaycan tarixindəki 

roluna da toxunub. Tarixi mövzuda digər bir turizm məzmunlu 

yazı isə qəzetin 28 avqust sayında dərc olunmuş Naxçıvan 

Dövlət Xalça Muzeyinin ekspozisiyasını bəzəyən xalçalardan 

bəhs edən “Naxçıvan xalçaları” adlı yazıdır.  

2011-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında baş 

vermiş mühüm hadisələrdən biri Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 6-7 

sentyabr tarixində İran İslam Respublikasının Qərbi 

Azərbaycan vilayətində işgüzar səfərdə olmasıdır. Səfər 

zamanı dost ölkə ilə iqtisadi və mədəni sahədə əməkdaşlıq 

barəsində müzakirələr aparılmış, Ali Məclis Sədrinin də iştirakı 
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ilə Urmiyada Beynəlxalq Sərgi açılmışdır. Sərgidə Naxçıvanı 

təmsil edən şirkətlərin məhsulları və naxçıvanlı rəssamların 

əsərləri də nümayiş etdirilmişdir.  

2011-ci ildə qəzetin 9 sentyabr tarixli sayında “Turizmi 

ili” çərçivəsində keçirilmiş mühüm bir tədbir barədə xəbər 

vardır. Burada aztəminatlı ailələrin uşaqlarının Naxçıvanın 

görməli yerlərinə ekskursiyaları barədə informasiya 

yerləşdirilib. Qəzetin eyni nömrəsində isə Naxçıvandakı 

qalalardan bəhs edən “Tarixi abidələr keçmişin yadıgarıdır” 

adlı yazını oxuyuruq. Qəzetin 13 sentyabr sayında dərc 

olunmuş “Hər daşında tarixin sehirləri gizlənən Duzdağ” adlı 

yazıda bu şəfa ocağında olmuş jurnalistin maraqlı təəssüratı 

yenidən işıq üzü görüb. Qəzetin 16 sentyabr tarixli sayı da 

“Turizm ili” rubrikasında maraqlı yazı dərc edib. 

“Ekskursiyalar milli mədəniyyətimizin və tarixi keçmişimizin 

təqdimatıdır” adlı yazıda turizmin tanıtım gücü haqqında 

danışılır. 21 sentyabr tarixli sayında oxuduğumuz “Qədim 

musiqi alətləri xalqın tarixi, mədəniyyət və mənəviyyat 

abidəsidir” adlı yazı muxtar respublikada xalq yaradıcılığına 

göstərilən dövlət qayğısından bəhs edir.  

2011-ci il sentyabrın 23-də Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin Magistratura fakültəsinin binası istifadəyə 

verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov açılış mərasimində iştirak etmişdir. Ali 

Məclisin Sədri müəllim və tələbələri təbrik etmiş, Naxçıvan 

Dövlət Universitetinin ölkəmizdə təhsilə göstərilən qayğıdan 

həmişə bəhrələndiyini bildirmişdir.  

2011-ci il oktyabrın 14-də bu gün şəhərimizə gələn 

turistlərin də həvəslə alış-veriş etdiyi “Cahan” Ticarət 

Mərkəzinin açılışı olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış mərasimində iştirak 

etmiş, yüksək səviyyəli xidmətlər göstərilməsi üçün müvafiq 

tapşırıqlar vermişdir. Bu barədə qəzetin 15 oktyabr tarixli 

sayında rəsmi yazı vardır.  
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Qəzetin 21 oktyabr tarixli sayında dərc olunmuş “Tarixi 

abidələr özünün tanınma və qoruma lövhələrini gözləyir” adlı 

yazı dövlət qayğısı göstərilən tarixi abidələrimizin turizm yolu 

ilə tanıdılması məsələlərinə toxunur. Qəzetin 27 oktyabr tarixli 

sayında isə Açıq Səma Altında Muzeyin yeni eksponatlarla 

zəngin-ləşdirildiyindən bəhs edən maraqlı bir məqalə dərc 

olunub.  

2011-ci il noyabrın 15-də Naxçıvan Dövlət 

Universitetində Qafqaz Universitetlər Birliyinin Birinci 

Naxçıvan Beynəlxalq Gənclik Simpoziumu keçirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov Simpozium iştirakçılarını salamlayarq onlara uğurlar 

arzulamışdır. Bu mühüm elmi tədbir barədə qəzetin 16 noyabr 

tarixli sayında rəsmi yazı vardır. Noyabrın 19-da isə Naxçıvan 

turizm əhəmiyyətli daha bir mühüm hadisəyə ev sahibliyi 

etmişdir. Həmin gün Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev 

Sarayında dünya şöhrətli rəssam Tahir Salahovun xalça 

üzərindəki əsərlərindən ibarət sərgisi açılmışdır. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sərgi 

müasibətilə görkəmli rəssamı təbrik etmiş, onun yaradıcılığının 

milli mədəniyyətimizin inkişafındakı rolundan danışmışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2011-ci il 

19 noyabr tarixli Fərmanı ilə təsviri sənətin inkişafındakı 

xidmətlərinə görə Tahir Salahova “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi” fəxri adı 

verilmişdir. Həmin gün Xalq rəssamı Tahir Salahov və onunla 

birgə Naxçıvana gəlmiş Rusiya Federasiyasının Azərbaycan 

Respub-likasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Vladimir 

Doroxin Naxçıvan Dövlət Xalça Muzeyində olmuşlar. Bütün 

bunlar haqqında qəzetin 22 noyabr tarixli sayında geniş rəsmi 

yazı verilib.  

  2011-ci ildə qəzetin sonuncu turizm məzmunlu yazısı 

24 noyabr tarixdə dərc olunmuş “Tranzit turizm və yeni tarixi 

imkanlarımız” adlı təhlili yazıdır.  
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Qəzetin 2012-ci il 26 yanvar sayında “Naxçıvan 

“Naxçıvan” jurnalında” başlıqlı yazı yeni nəşr haqqında 

məlumata aid olub, Naxçıvanın çox sayda görməli yerləri, 

turist marağı cəlb edən məkanları haqqında informasiya verir.  

Qəzetin 31 yanvar 2012-ci il tarixində Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 27 yanvar 

tarixində Gürcüstanın Acarıstan Muxtar Respublikasına işgüzar 

səfəri haqqında geniş rəsmi material verilmişdir. Bu səfər 

zamanı Ali Məclisin Sədri bir sıra mühüm görüşlər keçirmiş, 

Acarıstanın görməli yerləri ilə tanış olmuşdur.  

Qəzetin 3 fevral sayında Bəhruz Kəngərli Muzeyi 

haqqında geniş məqalə verilmişdir. 30 mart tarixli sayında isə 

“Darıdağ arsenli Su Müalicəxanasına müraciət edənlərin sayı 

ilbəil artır” başlıqlı yazıda bu şəfa ocağına gələn turistlərin 

marağından bəhs olunur. Qəzetin 4 aprel sayında “Naxçıvan: 

Nuh baba və Türk atadan gələn yol” kitabının təqdimat 

mərasimi ilə bağlı informasiya dərc olunmuşdur. Qəzetin 18 

aprel sayında isə 18 aprel “Beynəlxalq Abidələr və Tarixi 

Yerlər Günü” münasibətilə “Tarixi abidələr qədim irsimizin, 

milli mədəniyyətimizin öyrənilməsində əvəzedilməz 

mənbələrdir” başlıqlı yazı dərc olunmuşdur. Məqalə olduqca 

informativ olub, Naxçıvanın çoxsaylı tarixi abidələrindən xəbər 

verir.  

Qəzetin 21 aprel 2012-ci il sayında Naxçıvanın tarix və 

mədəniyyətinin dünyaya tanıdılmasında çox mühüm 

əhəmiyyəti olmuş “Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ” 

mövzusunda Beynəlxalq Simpoziumun keçirilməsi haqqında 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 

Sərəncamı” haqqında informasiya vardır. 24 aprel sayında dərc 

olunmuş “Naxçıvan Duzdağı” adlı yazı bu sərəncamın 

əhəmiyyətindən bəhs edir.  

Qəzetin 1 may 2012-ci il tarixli sayında aprelin 28-də 

“Naxçıvan Open-2012” Beynəlxalq Şahmat Festivalının acılışı 

ilə bağlı rəsmi material vardır. Açılış mərasimində Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri Vasif Talıbov çıxış 
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edərək ölkəmizin və Naxçıvan Muxtar Respublikasının idman 

uğurlarından və belə festivalların ölkəmizi tanıtmasından bəhs 

etmişdir.   

Qəzetin 16 may sayında görkəmli yazıçı 

M.S.Ordubadinin 140 illik yubileyi ərəfəsində “Tarixi romanlar 

müəllifinin ev-muzeyində” başlıqlı yazı diqqəti cəlb edir. 17 

may sayında Əməkdar jurnalist Nurəddin Babayevin 

“Dünyamızın “ağ ciyərləri” —  meşələr” adlı məqaləsi muxtar 

respublikanın yaşıllıqlarının qorunması, artırılması və turizm 

məqsədilə istifadəsi baxımından dəyərli fikirlərlə yadda qalır. 

18 may tarixli sayında isə “Turizm-rekreasiya kompleksi və 

sosial-inkişaf” başlıqlı yazı verilmiş, bu vacib sahənin insan 

həyatındakı rolu açıqlanmışdır. 24 may 2012-ci il tarixli 

sayındakı “Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı” başlıqlı yazı bu 

mühüm nəqliyyat infrastrukturu obyektinin günlük iş 

rejimindən bəhs etməklə turistlərə xidmətindən də geniş 

məlumat verir. Qəzetin 30 may səhifəsində verilmiş “Naxçıvan 

parkları” başlıqlı yazı əhalinin sosial-mədəni həyatında və 

asudə vaxtının təşkilində bu mühüm istirahət obyektlərinin 

rolundan, burada yaradılmış abadlıq şəraitindən bəhs edib.  

Qəzetin 31 may 2002-ci il tarixli sayı Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bir gün öncə 

Naxçıvana səfərinin xəbəri ilə başlayır. Səfər zamanı ölkə 

başçısı ulu öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etmiş, 

Naxçıvan-Culfa magistral avtomobil yolunun açılışını etmiş, 

Kəngərli rayonunda ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan 

Mədəniyyət və İstirahət Parkı ilə tanış olmuş, Mədəniyyət 

evinin açılışında iştirak etmişdir. Ölkə başçısı həmçinin bir sıra 

digər obyektlərin də açılışını etmişdir.  

Qəzetin 9 iyun sayında Gürcüstanın Acarıstan Muxtar 

Respublikasının nümayəndə heyətinin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına işgüzar səfəri barədə geniş material verilmişdir. 

Bu səfər zamanı Acarıstan Respublikasının rəhbəri Naxçıvanın 

görməli yerləri və istehsal müəssisələri ilə tanış olmuşdur. 

Qəzetin eyni nömrəsində Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində 
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müalicə keçən gürcüstanlı uşaqlar haqqında məqalə var. 

Qəzetin 12 iyun sayında isə Acarıstan Muxtar Respublikasının 

nümayəndə heyətinin Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində olması 

barədə məlumat yer alır. Bu səfər zamanı gürcüstanlı qonaqlar 

Naxçıvan Dövlət Universitetində, Naxçıvan Dövlət Xalça 

Muzeyində, Naxçıvan Dövlət Rəsm Qalareyasında və 

müqəddəs “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahında olmuşdur. Qəzetin 17 

iyun sayında 15 iyunda Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş 

gənclər arasında yunan-Roma güləşi üzrə “Naxçıvan kuboku” 

uğrunda Beynəlxalq Turnirin açılış mərasimindən bəhs edən 

geniş rəsm yazı vardır. Qəzetin eyni nömrəsində Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzində müalicə keçmiş gürcüstanlı uşaqların 

öz vətənlərinə qayıdarkən təəssüratları haqqında material dərc 

olunmuşdur.  

Qəzetin 20 iyun sayındakı digər bir turizm-mədəniyyət 

məzmunlu yazı “Naxçıvan — bəşəriyyətin beşiyi” Beynəlxalq 

Rəsm Festivalının açılışı ilə bağlı dərc olunmuş məqalədir. 

Qəzetin 21 iyun sayında isə bu festivalda iştirak edən 

rəssamların Naxçıvan haqqındakı təəssüratlarından bəhs edən 

“Naxçıvan hər bir rəssam üçün unikal məkandır” başlıqlı 

müsahibə yer almışdır.  

29 iyun 2012-ci il sayında dərc olunmuş “Müalicə 

turizmi — ehtiyatlar və müasir imkanlar” başlıqlı yazı 

Naxçıvanın bu sahədəki mövcud potensialından xəbər verir.  

4 iyul 2012-ci il sayındakı “Əlincəçay Xanəgahı” 

başlıqlı yazı qədim diyarın zəngin tarixinə qısa ekskursiya 

baxımından maraqlıdır. 5 iyul tarixində isə “Ekoturizm: təbiətə 

sevgi, mənalı istirahət” başlıqlı yazı ilə qəzetdə ekoturizmin 

insan həyatındakı rolu oxuculara çatdırılır. Qəzetin 6 iyul 

sayında Naxçıvan Turizm İnformasiya Mərkəzinin yeni 

binasının istifadəyə verilməsi ilə bağlı rəsmi yazı verilmişdir. 

Bu tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov çıxış edərək Naxçıvanda turizmin 

inkişafının daim diqqətdə saxlanıldığını, bu sahəyə davamlı 

dövlət qayğısının göstərildiyini ifadə etmişdir.  
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Qəzetin 12 iyul sayında dərc olunmuş “Azərbaycan-

Gürcüstan münasibətləri, Naxçıvan-Acarıstan müstəvisində” 

dərc olunmuş yazı Gürcüstanın Naxçıvanla sıx turizm əlaqələri 

də olan bu muxtar respublikası ilə əməkdaşlığının 

əhəmiyyətindən bəhs edir. 17 iyul 2012-ci il sayında dərc 

olunmuş “Kənd turizmi: sərfəli istirahətin sakit guşəsi” başlıqlı 

yazı isə Naxçıvanın bu turizm növü üzrə potensialını təhlil edir. 

Qəzetin eyni nömrəsində bir qrup gəncin Əlincə qalasına 

gəzintisi ilə bağlı maraqlı xəbər dərc olunmuşdur. 20 iyul 

2012-ci il sayındakı “Mehmanxana təsərrüfatı və müasir turizm 

sənayesi” başlıqlı yazıda Naxçıvanda bu vacib sektor üzrə 

mövcud vəziyyət təhlil olunur. Qəzetin 24 iyul sayında dərc 

olunmuş “Naxçıvan Duzdağı: tarix və müasirlik” və 

“Naxçıvanın duz yataqları” adlı iki böyük yazı bu qiymətli 

təbii sərvətin istifadəsi ilə bağlı tarixi və müasir dövr 

təcrübəsindən bəhs edir. Qəzetin 25 iyul sayında isə 

“Naxçıvanın duz yataqları” adlı yazının davamı dərc 

olunmuşdur. 26 iyul tarixli sayında “Naxçıvanın duz yataqları” 

adlı yazının son bölümü və “Turizm imkanlarımız və mövcud 

informasiya resurslarımız” başlıqlı iki yazı diqqəti cəlb edir.  

Qəzetin 27 iyul 2012-ci il sayındakı “Tarix” əlavəsində 

Naxçıvan Abidələri Ensiklopediyasının nəşrindən, tarixi 

abidələrimizin öyrənilməsi istiqamətində keçirilən mühüm elmi 

tədbirlərdən bəhs olunur. Bu əlavədə AMEA Naxçıvan 

bölməsinin sədri akademik İsmayıl Hacıyevlə müsahibə dərc 

olunmuş, AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyevin 

“Naxçıvanın Kür-Araz mədəniyyəti” başlıqlı, Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin dosenti Elbrus İsayevin “Naxçıvanda şəhər 

mədəniyyətinin formalaşması və inkişafında ticarət və 

sənətkarlığın rolu” adlı geniş yazılar verilmişdir. Bu əlavədə 

Naxçıvanın tarixi mədəniyyətini əks etdirən kitablar haqqında 

xəbərlər dərc olunmuş, Naxçıvanın tarixi abidələrini əks 

etdirən geniş fotoreportaj verilmişdir.  

Qəzetin 28 iyul sayında bir gün əvvəl “Naxçıvan: ilkin 

şəhər və Duzdağ” mövzusunda işə başlayan Beynəlxalq 



 

 

  

100 

Simpozium haqqında geniş xəbər dərc olunmuşdur. Bu 

simpoziumda çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov qonaqlara və təşkilatçılara 

təşəkkürünü bildirərək Naxçıvan tarixinin tədqiq olunmasında 

onlara uğurlar arzu etmişdir. Qəzetin 2 avqust sayında 

Naxçıvanqaladan bəhs edən yazı da bu mənada diqqəti cəlb 

edir. Qəzetin 4 avqust sayında “Naxçıvan: ilkin şəhər və 

Duzdağ” mövzusunda keçirilmiş Beynəlxalq Simpoziumun 

iştirakçıları ilə geniş müsahibə dərc olunmuş, alimlərin 

Naxçıvanın tarixi haqqındakı fikirləri oxucularla 

bölüşülmüşdür.  

Qəzetin 10 avqust sayında dərc olunmuş “Muxtar 

respublikamızın yeraltı su mənbələri” başlıqlı yazı Naxçıvanın 

bu qiymətli sərvətləri barədə oxuculara məlumat verir. 21 

avqust sayında isə “Turizm təbliğ vasitələrindən necə istifadə 

edirik” başlıqlı yazı ilə bu vacib sahədəki problemlər gündəmə 

gətirilir. Qəzetin 25 avqust tarixi sayında “Ordubad-tarixi 

abidələr, kəhrizlər və çinarlar şəhəri” başlıqlı yazı ilə bu qədim 

Azərbaycan şəhərinin tarixi abidələri və bugünkü gözəllikləri 

geniş fotoreportajla təqdim olunmuşdur. 28 avqust sayında 

Ağbulaq kəndində Turizm və İstirahət Kompleksi inşa 

olunması, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbovun görülən işlərlə tanışlığı ilə bağlı rəsmi xəbər 

verilmişdir.  

29 avqust tarixli sayında dərc olunmuş “Kükünün 

səfərbər səngəri” adlı yazı qədim yurd yeri Şahbuz rayonunun 

Kükü kəndi, Dərələyəz silsiləsinin eyniadlı ən yüksək zirvəsi, 

buradakı təbiət gözəllikləri və şahidlik etdiyi tarixi hadisələr 

barədə maraqlı məlumat verir. Qəzetin 31 avqust sayında isə 

abidə kompleksi ilə məşhur olan Qarabağlar kəndindən bəhs 

edən “Qədim yurd yerinin bu günü” və “Tariximizin yer 

altındakı salnaməsi: Ovçular təpəsi” adlı arxeoloji məzmunu 

zəngin olan maraqlı məqalələr dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 26 sentyabr sayında “Əvəzsiz şəfa ocağı: 

Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi” adlı yazı bu müalicə ocağında 
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yaradılmış şəraitdən və sağlamlığına qovuşan insanların 

razılığından bəhs edir. 28 sentyabr 2012-ci il sayındakı 

“Turizm iqtisadi inkişafın bəhrəsi və ona təsir edən mühüm 

amillərdən biridir” başlıqlı yazı isə bu mühüm sahənin 

cəmiyyətin sosial-iqtisadi həyatındakı rolunu geniş təhlil edir. 5 

oktyabr 2012-ci il tarixli sayındakı “Naxçıvan Duzdağı” 

başlıqlı yazı da bu qiymətli təbii sərvətin istifadə 

imkanlarından bəhs edir. 6 oktyabr sayında isə “İnanna” dan 

Möminə xatın”a...” başlıqlı yazı dərc olunmuş, Şərq dünyasının 

görkəmli memarlıq abidəsi Möminə xatın türbəsinə aid 

qiymətli məlumatlar verilmişdir. Eyni məzmunlu digər bir yazı 

isə qəzetin 20 oktyabr sayında “Su - mərlərdən Gəmiqayaya...” 

başlığı ilə verilmiş, bu qədim abidə ilə bağlı əfsanələrə 

toxunulmuşdur. Qəzetin 24 oktyabr sayında isə “Yusif Küseyir 

oğlu kimdir?” başlıqlı yazı ilə qədim Azərbaycan tarixinə işıq 

tutulmuşdur.  

Qəzetin 2 noyabr sayında dərc olunmuş “Füsunkar 

Naxçıvan təbiətinin nadir inciləri” adlı yazı Naxçıvanın təbii 

zənginlikərini və ekoturizm potensialını əks etdirir. Qəzetin 22 

noyabr sayında “Yeröncək”dən Əlincəyə, yaxud ilk məskəndən 

son istinadgaha” başlıqlı yazıda orta əsrlərdə Azərbaycan 

tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsini yazmış Əlincəqalası haqqında 

maraqlı fikirlər dərc olunmuşdur. Qəzetin 1 dekabr sayında 

M.S.Ordubadinin ev-muzeyindən hazırlanmış publisistik yazı 

görkəmli ədibin həyat və fəaliyyətindən, onun irsinə verilən 

qiymətdən bəhs edib. 5 dekabr sayındakı “Milli dəyərlər ili”nə 

həsr olunmuş “Milli dəyərlərimiz milli sərvətimizdir” başlıqlı 

yazıda Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli dəyərlərimizin 

qorunması və yaşadılması ilə bağlı görülmüş işlərdən bəhs 

olunmuş, zəngin fotomateriallar dərc olunmuşdur. Qəzetin 18 

dekabr sayında Naxçıvanın turizm potensialını geniş təbliq 

edən “Şərq qapısı” qəzetinin yeni internet saytının təqdimatı ilə 

bağlı verilmiş rəsmi yazı da bu baxımdan maraqlıdır. Qəzetin 

26 dekabr sayında dərc olunmuş “Etnik turizm gücümüzə güc 

qatır” başlıqlı yazı 2012-ci ilin son turizm məzmunlu yazısı 
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olub, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ərəfəsində 

xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin ölkəmizə, xüsusən də 

Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı alacağı 

təəssüratlarından bəhs edib.  

Ağbulaq İstirahət Mərkəzi bu gün Naxçıvana gələn 

turistlərin və yerli sakinlərin həvəslə istirahət etdiyi 

məkanlardandır. Qəzetin 8 yanvar 2013-cü il sayında “Ağbulaq 

Turizm və İstirahət Kompleksində son tamamlama işləri 

görülür” başlıqlı yazısında burada aparılan infrastruktur 

yaradılması işləri barədə geniş məlumat vardır. Qəzetin 24 

yanvar saylı “Tarix” əlavəsində 1201-ə qədər 

pasportlaşdırılmış Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı 

abidələr, “Əshabi-Kəhf” ziyarətgahı, Naxçıvan Dövlət Tarix 

Muzeyi haqqında maraqlı məqalələr vardır. Qəzetin 26 yanvar 

sayında Naxçıvanın simvollarından olan Haçadağın səmadan 

fotoşəkli və dağa aid şeir dərc olunmuşdur. 31 yanvar 2013-cü 

il sayında isə “Davamlı turizmin inkişafı əsas məqsədimizdir” 

başlıqlı yazı turizmin inkişaf konsepsiyasına dair aktual 

mövzunu izah edir. Qəzetin 9 fevral sayında verilmiş 

“Naxçıvan” başlıqlı fotokollaj və naxçıvanlı şair Asim 

Yadigarın şeiri də muxtar respublikamızın gözəlliklərindən 

bəhs edir.  

15 fevral 2013-cü il tarixində verilmiş “Turizm 

marşrutlarımız” başlıqlı yazı “Şərq qapısı” qəzeti tarixində yeni 

bir mövzu olub, bundan sonrakı nömrələrdə çox sayda 

istiqamət üzrə məqalələrlə yadda qalıb. Bu məqalədə muxtar 

respublikada turizmin konkret marşrutlar üzrə tədqiqi və 

inkişafı məsələlərə toxunulmuş, elmi araşdırmaların zəruriliyi 

qeyd olunmuşdur.  

Qəzetin 16 fevral 2013-cü il tarixli sayında Naxçıvanda 

ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan muzey haqqında geniş 

məqalə vardır. Bu məqalədə dahi şəxsiyyətin həyat və 

fəaliyyətinə aid olan dəyərli eksponatlardan və muzeyin 

yaradılması tarixindən söhbət açılır.  
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Qəzetin 1 mart 2013-cü il tarixli sayında Gürcüstan 

Prezidenti Mixeil Saakaşvilinin Naxçıvana səfəri barədə rəsmi 

material verilmişdir. Ölkəmizlə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar 

Respublikası ilə sıx iqtisadi-mədəni və turizm əlaqəsi olan bu 

ölkənin rəhbərinin Naxçıvana səfəri, buradakı keçirdiyi 

görüşlər maraqla qarşılanmışdır. Qəzetin həmin nömrəsində 

“Qardaşlaşan muxtariyyətlər Naxçıvan və Acarıstan” başlıqlı 

yazı da iki ölkənin muxtar respublikalarının tarixdən gələn 

iqtisadi-mədəni əməkdaşlığı və müasir əlaqələrinin öyrənilməsi 

baxımından dəyərlidir. Qəzetin 12 mart tarixində verilmiş 

Heydər Əliyev Muzeyində açıq dərslə bağlı xəbər də tələbə-

gənclərin muzey ziyarətlərinə həvəsləndirməsi baxımından 

dəyərlidir. Qəzetin 20 mart tarixli Novruz bayramına həsr 

olunmuş sayında dərc olunmuş “Naxçıvanda Novruz adətləri” 

və “Novruz tamaşaları — Cıdır” başlıqlı yazılar, həmçinin 21 

mart sayında Naxçıvanda keçirilmiş Novruz bayramı şənlikləri 

ilə əlaqədar geniş reportaj da Naxçıvanın tanıdılması 

baxımından dəyərli materiallardır. Qəzetin 29 mart 2013-cü il 

tarixli sayındakı “Naxçıvan-Ordubad turizm marşrutu” başlıqlı 

məqalə “Yurdumuzu tanıyaq və tanıdaq” rubrikasında uğurlu 

turizm məzmunlu yazıdır. Qəzetin 9 aprel sayındakı “Nuhun 

“Hira” sı İlandağ, yaxud Haçadağ” başlıqlı yazı Naxçıvanın 

turist marağı cəlb edən bu dağ haqqında maraqlı məlumat verir. 

Qəzetin 13 aprel 2013-cü il tarixli sayında “Əcəmi Naxçıvan 

memarlıq məktəbinin banisi deyil, zirvəsidir” başlıqlı yazı 

qədim Naxçıvan abidələri haqqında geniş məlumat verir. 18 

aprel tarixli qəzetin səhifələri də turizm məzmunlu yazılarla 

zəngindir. Burada Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət 

və Turizm Nazirliyinin 60 illiyi ilə əlaqədar “Muxtar 

respublikada mədəniyyətin və turizmin inkişafı istiqamətində 

ardıcıl tədbirlər görülür” və 18 aprel Belnəlxalq Abidələr və 

Tarixi Yerlər Günü münasibətilə “Tarix və mədəniyyət 

abidələri xalqımızın milli sərvətidir” başlıqlı iki geniş yazı 

verilmişdir. Qəzetin 24 aprel 2013-cü il tarixli sayında verilmiş 

“Turizm-İnformasiya Mərkəzi yeni mövsümdə” başlıqlı yazı 
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bu mühüm turizm infrastrukturu obyektinin fəaliyyətindən bəhs 

edir.  

Qəzetin 8 may 2013-cü il tarixli sayında verilmiş 

Azərbaycan Hava Yollarına məxsus yeni “AIRBUS” 

təyyarəsinin ilk uçuşunun Naxçıvana etməsi ilə bağlı rəsmi 

xəbər maraq kəsb edir. 7 mayda olmuş bu uçuşun ulu öndər 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar həyata 

keçirilməsi Naxçıvanda ciddi maraq doğurmuşdur. Qəzetin 15 

may tarixli sayında dərc olunmuş “Azərbaycançılıq və 

dövlətçilik məbədi: Heydər Əliyev Muzeyi” başlıqlı yazı 

Naxçıvanın bu mühüm mədəniyyət müəssisəsi haqqında 

müfəssəl məlumat verir. 16 may sayında isə ABŞ-ın “VICE” 

jurnalının Naxçıvan haqqında dərc etdiyi “Qafqaz dağlarının 

San-Fransiskosu — Naxçıvana xoş gəlmisiniz” başlıqlı geniş 

yazı turizm marağı baxımından çox dəyərlidir. Qəzetin 18 may 

səhifəsində “18 May Beynəlxalq Muzeylər Günü” münasibətilə 

Naxçıvandakı bu mədəniyyət müəssisələrindən bəhs edən 

“Maddi-mədəni sərvətlər xəzinəmiz olan muzeylər tariximizin 

saxlanc yeridir” adlı yazını oxuyuruq.  

2013-cü ildə qəzetin 21 may sayındakı “Naxçıvan-

Şahbuz turizm marşrutu” adlı yazı Naxçıvanın digər bir turizm 

destinasiyası haqqında ətraflı məlumat verir. Həmin nömrədə 

dərc olunmuş “Tarixi mirasımız — su dəyirmanları” başlıqlı 

yazı da turist marağı cəlb edən məkanlar haqqında dəyərli 

məqalədir. 22 may sayındakı “Naxçıvan göycəsi” adlı yazıda 

isə Naxçıvanın brend məhsulunun turizm cazibəsi kimi 

istifadəsi haqqında danışılır.  

Qəzetin 1 iyun sayında verilmiş “Naxçıvanda mülki 

aviasiya sistemi inkişaf yolundadır” başlıqlı material Naxçıvan 

Beynəlxalq Hava Limanının fəaliyyətindən bəhs edən rəsmi 

yazıdır. 6 iyun sayındakı “Naxçıvan — İslam mədəniyyətinin 

paytaxtı” başlıqlı yazı qədim diyarın tarixi inkişafı ərzində 

İslam mədəniyyətinin qorunması və yaşadılmasındakı 

töhfələrindən bəhs edir. Qəzetin 20 iyun sayındakı “Naxçıvan-

Əlincə turizm martşrutu” başlıqlı yazı Naxçıvanın bu məşhur 
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turizm destinasiyası haqqında turizm marağı kəsb edən 

əhəmiyyətli məqalədir. 25 iyun sayında verilmiş Bəhruz 

Kəngərli Muzeyinin binasının istifadəyə verilməsi ilə bağlı 

rəsmi yazı görkəmli rəssamın irsinə göstərilən dövlət 

qayğısından bəhs edir. Həmin nömrədə “Ziyarətgahlarımız” 

rubrikasındakı “Ərəfsə piri” adlı maraqlı məqalə də turizm 

marağı baxımından diqqəti cəlb edir.  

Qəzetin 2 iyul sayında Naxçıvanda səyahətdə olmuş bir 

Almaniya vətəndaşının təəssüratlarından bəhs edən “Naxçıvan 

hər bir turist üçün ideal məkandır” başlıqlı yazı verilmişdir. 

Qəzetin 3 iyul sayında isə “Buzxana” Tarix Memarlıq 

Abidəsində aparılmış bərpa işləri ilə bağlı rəsmi yazı vardır. 9 

iyul sayında verilmiş “Turizm sənayesi: bacarıqlı kadr, zəngin 

resurslar” başlıqlı yazı bu sahənin inkişafında kadrların 

rolundan bəhs edir.  

10 iyul 2013-cü il sayında qəzetdə dərc olunmuş 

Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilmiş “Elektron 

Naxçıvan-8” elmi konfransı haqqındakı rəsmi yazı muxtar 

respublikamızın tanıdılmasında elektron resursların yaradılması 

zərurətini işıqlandırması baxımından əhəmiyyətlidir. Qəzetin 

12 iyul tarixi sayında isə “Azərbaycanın incisi Ordubad” 

başlıqlı yazı ilə bu qədim şəhərin tarixi zənginliyi və müasir 

gözəlliyi bir daha oxuculara çatdırılır. 18 iyul tarixli sayda 

verilmiş “Çimərlik istirahəti” başlıqlı yazı naxçıvanlıların 

asudə vaxtlarının mənalı keçməsində Uzunoba Su Anbarında 

yaradılmış şəraitdən bəhs edir. 24 iyul tarixli sayında dərc 

olunmuş “Naxçıvan - Əshabi-Kəhf turizm marşrutu” başlıqlı 

yazı isə bu müqəddəs məkana səyahət proqramı hazırlanması 

baxımından metodoloji bir əhəmiyyəti olan məqalədir.  

Qəzetin 25 iyul sayında təkcə Naxçıvanın deyil, 

ölkəmizin tanınmış turizm məkanına çevrilmiş Ağbulaq 

İstirahət Mərkəzinin istifadəyə verilməsi haqqında rəsmi 

material dərc olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış mərasimində iştirak 

etmişdir. 
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  Qəzetin 1 avqust sayında dərc olunmuş Naxçıvan 

şəhərinin gecələri haqqında maraqlı yazı və gözəl fotoreportaj 

turizm marağı baxımından diqqəti cəlb edir. 2 avqust tarixli 

sayındakı “Kənd turizmi” başlıqlı yazı isə yay mövsümündə 

mənalı istirahətin keçirilməsi üçün Naxçıvan kəndlərinin 

cazibəsindən danışır. 6 avqust sayındakı “Biri var idi, biri yox 

idi”nin həqiqəti” başlıqlı yazıda Naxçıvan tarixinin maraqlı 

məqamlarından, Nuh Peyğəmbərlə adı çəkilən məkanlardan 

söhbət açılır. 15 avqust sayında dərc olunmuş “Ağbulağın 

aydın səması” başlıqlı yazı Naxçıvanın bu gözəl kəndinin 

turizm cazibəsinə də toxunur. 23 avqust tarixli sayında isə 

“Şahbuz-Ağbulaq turizm marşrutu” başlıqlı yazı dərc olunaraq 

bu istiqamətdə təşkil olunan turlar haqqında turist marağı cəlb 

edən konkret təkilflər verilir.  

2013-cü il 31 avqust tarixdə Türkiyə Respublikasının 

İğdır vilayətinin nümayəndə heyətinin Naxçıvanda səfərdə 

olması və buradakı görüşlər və ziyarətləri turizm baxımından 

əhəmiyyətli hadisədir. Bu barədə qəzetin 3 sentyabr 

nömrəsində yazı verilmişdir. 6 sentyabr tarixdə dərc olunmuş 

“Müasir yol şəbəkəsi yüksəlişdən xəbər verir” başlıqlı yazı 

müasirləşən Naxçıvan yollarının rahatlığından danışır. 18 

sentyabr tarixli sayında “Naxçıvan-sağlam həyatın təbii 

coğrafiyası” başlıqlı yazı Naxçıvanın təbii gözəlliklərini turizm 

cazibəsindən söhbət açır. 24 sentyabr tarixli sayında “Turizm 

iqtisadiyyatın bir sahəsi, əlverişli biznes növüdür” adlı yazı 

verilmiş və turizmin iqtisadi faydalarından bəhs olunmuşdur. 

27 sentyabr tarixdə “Turizm İşçiləri günü”ndə dərc olunmuş 

“Turizm yeni perspektivlər vəd edən inkişaf sahəsidir” başlıqlı 

yazı Naxçıvanda bu sahədə görülmüş işlərdən bəhs edir.  

2013-cü il 15 oktyabr tarixdə Şahbuz rayonu Kükü 

kəndində aparılmış müasir quruculuq işləri və Ayrınc-Qızıl 

Qışlaq-Kükü avtomobil yolunun yenidən qurulması haqqında 

rəsmi material Naxçıvanın turizm cazibəsi yüksək olan bu 

bölgəsi haqqında geniş informasiya verir. 24 oktyabr sayında 

dərc olunmuş “Kompleks quruculuq tədbirlərinin başa çatdığı 
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yeni ünvan: Kükü” başlıqlı yazı da Şahbuzun bu gözəl təbiətli 

yaşayış məntəqəsinin turizm cazibəsindən danışır.  

Qəzetin 29 oktyabr sayında dərc olunmuş “Naxçıvan 

haqqında xarici qonaqların fikirləri” başlıqlı yazıda qədim 

diyarda səfərdə olmuş əcnəbilərin maraqlı təəssüratları əks 

olunub. Qəzetin 7 noyabr sayındakı “Bir başqadır bu yerlərin 

payızı...” başlıqlı yazı Naxçıvanın payız mənzərələrindən 

sözlərin lirikası ilə bəhs edir. Qəzetin 23 noyabr sayında isə 

“Naxçıvan ərazisinin Nuh Peyğəmbərlə bağlı olduğunu 

təsdiqləyən daha bir mənbə” adlı maraqlı məqalə dərc 

olunmuş, burada tarixi gerçəkliklərə aydınlıq gətirilmişdir. 26 

noyabr sayında dərc olunmuş “Naxçıvanın Xan sarayı” adlı 

yazı isə Naxçıvanın zəngin tarixinə yenidən qayıdır. Qəzetin 29 

noyabr tarixli sayında dərc olunmuş “Naxçıvanın naxış tarixi” 

adlı yazı isə qədim diyardakı zəngin xalçaçılıq ənənələrindən 

bəhs edir.  

Qəzetin 6 dekabr sayında “Nevskoye vremya” 

qəzetində Naxçıvan haqqında dərc olunmuş geniş məqalədən, 

bu məqalədə təsvir olunmuş Naxçıvanın təbii- tarixi 

zənginliklərindən bəhs olunur. 25 dekabr tarixli sayında dərc 

olunmuş “Muxtar respublikamızda qış turizmi üçün yaxşı 

imkanlar var” başlıqlı yazı qış fəslində naxçıvanlıların mənalı 

asudə vaxt keçirməsi üçün mövcud olan resurslardan və 

yaradılmış şəraitdən bəhs edir.  

2014-cü ildə qəzetin 9 yanvar sayında dərc olunmuş 

“Naxçıvan elminin baş qərargahı - AMEA Naxçıvan bölməsi” 

başlıqlı yazı turizm üzrə də tədqiqatların aparıldığı bu elm 

ocağının əhəmiyyətindən söhbət açır. Qəzetin 14 yanvar tarixli 

sayında dərc olunmuş “Kənd infrastrukturu: sosial inkişaf və 

müasir həyat tərzi” adlı yazı Naxçıvan kəndlərini müasir 

mənzərəsini əks etdirir. Həmin nömrədə son səhifədə verilmiş 

fotokollaj qədim və müasir Naxçıvanın gözəlliklərini əks 

etdirir. Qəzetin 16 yanvar sayında isə “Qarabağlardakı türbənin 

sahibəsi kimdir?” adlı yazıda qədim türbənin tikildiyi dövrə aid 

tarixi məlumatlar vardır. Qəzetin 30 yanvar tarixli sayında 
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Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafından 

bəhs edən geniş foto materialda muxtar diyarın turizm 

cazibəsini əks etdirən şəkillər də yer almışdır. 7 fevral 

sayındakı “Mömünə Xatın Məqbərəsi ilə bağlı aparılan 

araşdırmalar haqqında” başlıqlı yazısı ilə qəzet bu qiymətli 

memarlıq nümunəsi ilə bağlı dünya arxivlərindəki 

materiallardan bəhs edir.  

Qəzetin 2014-cü il 12 fevral tarixli sayında Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Culfa rayonundakı 

“Əlincəqala” tarixi abidəsinin bərpa edilməsi haqqında 11 

fevral 2014-cü il tarixli Sərəncamı dərc olunmuşdur. Həmn 

nömrədə akademik İsa Həbibbəylinin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 90 illik yubileyi ilə bağlı qələmə aldığı 

“Nuhçıvandan Naxçıvana: tarix və müasirlik” başlıqlı geniş 

həcmli yazısı dərc edilmişdir. Qəzetin 13 fevral sayında 

yuxarıda qeyd olunmuş sərəncamın əhəmiyyəti ilə bağlı 

“Tarixi Əlincəqalanın əzəmətini özünə qaytaracaq tarixi sənəd” 

adlı yazı vardır. Tarix mövzusunda digər bir önəmli yazı isə 18 

fevral sayında “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin birinci cildinin 

təqdimat mərasimi ilə bağlı AMEA Naxçıvan Bölməsində 

keçirilmiş tədbirdə rəsmi yazı vardır. Qəzetin 19 fevral sayında 

isə həmin kitabın qısa xülasəsini əks etdirən “Naxçıvan tarixinə 

dair ilk ümumiləşdirici əsər” başlıqlı yazı getmişdir.  

Qəzetin 28 fevral tarixli sayındakı “Turizm: görülən 

işlər və gözlənilən nəticə” başlıqlı yazı ilə muxtar respublikada 

turizm sahəsində o dövrə qədər əldə olunmuş nailyyətlərdən 

bəhs olunur. Qəzetin 12 mart tarixli sayında Ordubad 

şəhərindəki “Buzxana” Memarlıq Abidəsində aparılacaq təmir-

bərpa işlərindən rəsmi xəbər yerləşdirilmişdir. 19 mart tarixli 

sayında yer almış “Otel təsərrüfatı turizmin aparıcı sahəsidir” 

başlıqlı yazı turizm sənayesində ən mühüm sahə olan 

mehmanxana təsərrüfatının inkişafından bəhs edir. Qəzetin 7 

aprel tarixli sayında “Xalq qəzeti”ndə 6 aprel 2014-cü ildə dərc 

olunmuş “Naxçıvanın arxeoloji abidələri, tarixi irsimizin 

varislik rəmzidir” başlıqlı yazı yenidən çap olunmuşdur.  
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Qəzetin 8 aprel 2014-cü il tarixli sayı Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının 90 illik yubileyi tədbirlərində iştirak etmək 

üçün Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərinə həsr 

olunmuşdur. Səfər zamanı Naxçıvan Beynəlxalq Hava 

Limanının yeni inzibati binası istifadəyə verilmiş, ölkə başçısı 

Naxçıvan Biznes Mərkəzində yaradılmış şəraitlə tanış olmuş, 

“Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi ilə tanış 

olmuş, Naxçıvan Gənclər Mərkəzinin açılışını etmişdir. Səfər 

zamanı dövlət başçısı Naxçıvan-Şahbuz-Batabat magistral 

avtomobil yolunun açılışını da etmişdir. Qəzetin 9 aprel 2014-

cü il sayında isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik 

yubileyi ilə bağlı keçirilmiş təntənəli mərasimdə Prezident 

İlham Əliyevin nitqi dərc olunmuşdur. Həmin mərasimdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədri Vasif Talıbov 

çıxış edərək Naxçıvanın muxtariyyətinin tarixi nailyyət 

olduğunu vurğulamışdır.  

Qəzetin 18 aprel tarixli sayındakı “Tarixi abidələr hər 

bir xalqın millilik sərvətidir” adlı yazıda Naxçıvan abidələrinin 

xalqımızın tarixinin yaşadılmasındakı əhəmiyyəti qeyd olunub. 

Növbəti 19 aprel sayında isə “İlk təəssürat burdan yaranır: 

Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı” adlı yazı ilə bu mühüm 

nəqliyyat infrastrukturu obyektinin qonaqların müsbət 

təəssüratının formalaşmasındakı əhəmiyyəti göstərilib. Qəzetin 

22 aprel sayında isə Naxçıvan şəhərindəki “Naxçıvanqala” 

Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksindən bəhs edən “Şahid kimi 

gərəyimdir bu qala” başlıqlı geniş yazı vardır.  

Qəzetin 1 may tarixli sayında “Bu ilin turizm mövsümü 

bizə nə vəd edir?” və eyni nömrədə “Kənd turizmi yeni 

mövsümdə yeni fürsətlər vəd edir” başlıqlı iki turizm 

məzmunlu yazı dərc olunmuşdur. 14 may nömrəsində dərc 

olunmuş “Darıdağ” Arsenli Su Müalicəxanasından bəhs edən 

yazıda bu şəfa ocağına müraciət edənlərin sayının ilbəil artdığı 

göstərilir. 15 may sayında isə Ordubadda aparılan quruculuq 

işləri çərçivəsində akademik Yusif Məmmədəliyevin ev-
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muzeyində də görülən yenidənqurma işləri barədə rəsmi 

məlumat vardır. Qəzetin 16 may nömrəsində dərc olunmuş 

“Naxçıvan Azərbaycanın incisi və qədim mədəniyyət beşiyi” 

başlıqlı yazı diyarımızın zəngin tarixi-mədəni keçmişindən 

bəhs edir. 17 may nömrəsində isə “Muzeylər hər bir xalqın 

madd-mənəvi sərvətlər xəzinəsidir” başlığı ilə 18 may 

Beynəlxalq Muzeylər Gününə həsr olunmuş geniş yazı dərc 

olunub.  

Qəzetin 21 may 2014-cü il sayında dərc olunmuş “Rus 

rəssamı İ.P.Şeblıkinin əsərlərində Naxçıvan” başlıqlı yazı ötən 

əsrin əvvəllərində çəkilmiş Naxçıvan mənzərələrinin 

tanıdılması baxımından qiymətli məqalədir. 30 may tarixli 

sayda isə “Şəhər turizmi mədəniyyətimizin təbliği yoludur” 

başlıqlı yazı ilə Naxçıvan şəhərinin görməli yerlərini turistlərə 

tanıdılması haqqında fikirlər dərc olunmuşdur. Qəzetin həmin 

nömrəsində ingilis səyyah Mark Eliyotun Naxçıvana səfəri 

haqqında təəssüratlarından bəhs edən kiçik xəbər də yer alır.  

Qəzetin 25 iyun sayında bir israilli turistin Naxçıvan 

səfərindən aldığı təəssüratlardan bəhs edən “Naxçıvan 

xatirələri” adlı yazı və çox sayda fotoşəkil dərc olunmuşdur. 16 

iyul tarixli saydakı “Naxçıvanda müalicə turizminin imkanları 

var” başlıqlı yazıda isə bu sahə üzrə muxtar respublikanın 

potensialından danışılmışdır. Eyni nömrədə Pakistanda nəşr 

olunan “Diplomatik star” adlı ingilis dilli jurnalda dərc 

olunmuş “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi” 

adlı məqalədən bəhs olunur. 17 iyul sayında isə “Ağbulaq 

İstirahət Mərkəsində bir gün” adlı yazı ilə burada istirahət 

edənlərin təəssüratları dərc olunmuşdur. Növbəti 18 iyul 

sayında dərc olunmuş “Azərbaycanın yenilməzlik simvolu: 

Əlincəqala” adlı yazıda qalada aparılan təmir-bərpa işlərinin 

gedişindən söhbət açılır.  

25 iyul tarixli sayında Naxçıvanda Əyləncə və İstirahət 

Mərkəzinin istifadəyə verilməsi ilə bağlı keçirilmiş tədbir 

haqqında rəsmi material yerləşdirilmişdir. Bu məkan Naxçıvan 

şəhər sakinlərinin asudə vaxtının səmərəli keçirilməsində 
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mühüm məkanlardan biridir. Qəzetin 26 iyul tarixli sayında bu 

parkı əks etdirən fotoşəkillər dərc olunub.  

Qəzetin 31 iyul 2014-cü il tarixli sayında Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 

Gürcüstanın Acarıstan Muxtar Respublikasına işgüzar səfəri ilə 

bağlı geniş material dərc olunmuşdur. Ali Məclisin Sədri səfər 

çərçivəsində mühüm görüşlər keçirmiş, Batumi şəhərinin 

görməli yerləri ilə tanış olmuşdur. Qəzetin həmin nömrəsində 

dərc olunmuş “Turizmin inkişafı düzgün təbliğatdan asılıdır” 

başlıqlı yazıda isə turizm potensialının artırılmasında təbliğat 

mexanizminin rolundan danışılır.  

Qəzetin 5 avqust tarixli sayında “Ağbulaq İstirahət 

Mərkəzi uşaq və gənclərin sevimli məkanıdır” başlıqlı yazı ilə 

bu mərkəzin böyüyən nəslin asudə vaxtının səmərəli 

keçirilməsindəki rolundan danışılıb. Qəzetin 15 avqust sayında 

“Ziyarətgahlarımız” rubrikasında dərc olunmuş “Əlincəçay 

xanəgahı” adlı məqalə bu müqəddəs məkanın tanıdılmasında 

əhəmiyyətli yazıdır. Həmin il 21 avqust tarixli sayındakı 

“Naxçıvan-Şahbuz-Batabat turizm marşrutu” başlıqlı yazı da 

isə Naxçıvanın bu populyar turizm istiqaməti üzrə cazibə 

elementlərindən ətraflı bəhs edilir.  

Qəzetin 6 sentyabr tarixində Naxçıvandakı Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzində müalicədən qayıdan acarıstanlı 

qonaqların qəzet müxbirinə bildirdikləri xoş təəssüratlar diqqəti 

cəlb edir.  

Qəzetin 27 sentyabr sayında Ordubad rayonunda 

aparılmış kompleks quruculuq tədbirləri çərçivəsində şəhərdəki 

tarixi “Buzxana” abidəsində görülmüş yenidənqurma işləri ilə 

tanışlıq, görkəmli maarifçi M.T.Sidqinin ev-muzeyinin inşa 

olunacağı barədə rəsmi material yer almışdır. Qəzetin həmin 

nömrəsində 27 sentyabr “Turizm işçiləri günü” münasibətilə 

“Naxçıvan turistlər üçün əlverişli məkandır” başlıqlı yazı 

verilmişdir.  

Qəzetin 7 oktyabr sayında IV Bakı Beynəlxalq 

Humanitar Forumu iştirakçılarının 4-5 oktyabrda Naxçıvan 
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Muxtar Respublikasında səfərdə olmuş bir qrupunun 

təəssüratlarına geniş yer verilib. Qəzetin 14 oktyabr sayında isə 

“Nuhun məskən seçdiyi diyar” başlıqlı yazı ilə “Xalq qəzeti” 

əməkdaşının 12 oktyabr tarixli məqaləsi təkrar dərc 

olunmuşdur.  

Qəzetin 21 oktyabr 2014-cü il sayında Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Əlincəqala” tarixi 

abidəsindəki aparılan təmir-bərpa işləri ilə tanışlığından bəhs 

edən rəsmi yazı verilmişdir. 30 oktyabr sayında isə Darıdağ 

Arsenli Su Müalicəxanasından növbəti yazı dərc olunmuşdur. 

Qəzetin 4 noyabr sayında IV Bakı Beynəlxalq Humanitar 

Forumu iştirakçılarından Peter Teysin Naxçıvan haqqındakı 

təəssüratlarından bəhs edən “Naxçıvan: Azərbaycanın 

vətənpərvərlik beşiyi” adlı maraqlı yazı dərc olunmuşdur. Peter 

Teysin eyni məzmunlu digər bir yazısı isə qəzetin 6 noyabr 

sayında “Naxçıvan: Azərbaycanın qədim torpağı barədə bir 

neçə qeyd” başlığı ilə dərc olunub. Qəzetin 10 dekabr sayında 

Əlincəqaladakı təmir-bərpa işlərindən bəhs edən növbəti 

“Heyranlığın və məğrurluğun uca zirvəsi — Əlincə qalası” adlı 

yazı işıq üzü görmüşdür.  

Qəzetin 2015-ci il nömrələrində ilk turizm məzmunlu 

yazı 31 yanvar sayındakı Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzində 

körpə uşaqlar üçün yeni palataların hazırlanması ilə bağlı 

verilmiş xəbərdir. 3 fevral nömrəsində verilmiş “Azərbaycan 

xalqının məğlubedilməzlik simvolu: Əlincəqala” başlıqlı yazı 

qalanın qəhrəmanlıq tariximizdəki yerindən bəhs edir. Qəzetin 

4 fevral 2015-cü il sayında iki maraqlı yazı vardır. Qəsetin ilk 

səhifəsində Azərbaycan Hava Yollarına aid “Ordubad” adlı 

dünyanın ən müasirtipli “Dreamliner” sərnişin təyyarəsinin 

Naxçıvana enməsi barədə xəbər yer alıb. Digər, “Qışda da 

istirahətinizi Naxçıvanda keçirin” başlıqlı yazıda isə 

Naxçıvanın qış fəsli gözəlliklərindən bəhs edilərək qış 

turizminin mənalı istirahətdəki əhəmiyyətindən danışılıb. 

Qəzetin 7 fevral tarixli sayında Özbəkistanda yayınlanmış 

“Naxçıvan Azərbaycanın sarsılmaz qalasıdır” başlıqlı yazı 
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təkrar dərc olunmuşdur. Amerikalı jurnalist Peter Teysin 

xaricdə yayımlanmış növbəti “Naxçıvan: dünya memarlıq 

irsinin gizlədilmiş xəzinəsi” adlı məqaləsi qəzetin 10 fevral 

sayında dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 3 mart səhifəsində “Şəhərləşən kəndlərimiz” 

adlı yeni rubrikada “Qarabağlar” adlı məqalə dərc olunmuş, 

burada kəndin sosial-iqtisadi inkişafı ilə yanaşı, turizm cazibəsi 

də araşdırılmışdır. Bir növbəti — 6 may saylı nömrədə 

“Ordubad: əsrarəngiz Şərq şəhəri” adlı yazıda qədim şəhərin 

tarixi məkanları və görməli yerləri haqqında geniş məlumat 

verilir. Qəzetin 12 mart sayında isə Naxçıvandakı Yusif 

Küseyir oğlu türbəsinin adını daşıdığı tarixi şəxsiyyətin kimliyi 

haqqında fikirlər dərc olunub. Qəzetin 24 mart tarixli sayında 

“Ölkəmizi tanıyaq” maarifləndirici tur aksiyasının 

iştirakçılarının Naxçıvan səyahətlərindən hazırlanmış geniş 

material və təəssüratlar dərc olunmuşdur. 30 mart sayında isə 

amerikalı jurnalist Peter Teysin xaricdə yayımlanmış növbəti 

“Azərbaycan: Naxçıvanın arxeoloji abidələrinin tədqiqi” adlı 

məqaləsi verilmişdir.  

Qəzetin 18 aprel sayında Beynəlxalq Abidələr və tarixi 

Yerlər Günü münasibətilə “Abidələr hər bir xalqın tarixi 

yaddaşıdır” adlı tematik yazı dərc olunmuşdur. 25 aprel 2015-

cü il sayında dərc olunmuş “Daxili turizm idxaləvəzləyici 

mühüm vasitədir” başlıqlı yazı bu turizm tipinin beynəlxalq 

iqtisadi əlaqələrdəki əhəmiyyətindən bəhs edir. Qəzetin 29 

aprel sayı Özbəkistandakı bir informasiya portalında 

yayımlanmış “Naxçıvandakı Duzdağ dünyada bənzəri olmayan 

Azərbaycan möcüzəsidir” adlı yazıya geniş yer vermişdir. 30 

aprel sayında isə amerikalı jurnalist Peter Teysin xaricdə 

yayımladığı “Naxçıvandakı Əlincəqala” adlı məqaləsı yenidən 

işıq üzü görmüşdür.  

Qəzetin 5 iyun 2015-cü il tarixli sayında dərc olunmuş 

“Ekoturizm sağlamlıq və təbiətə sevgi deməkdir” başlıqlı 

yazıda Naxçıvanın təbii turizm ehtiyatlarının istifadəsi 

istiqamətləri haqqında fikirlər dərc olunub. 6 iyun sayında isə 
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“Əlincə qalası mübariz xalqın daş yaddaşıdır” adlı yazı ilə bu 

mövzuya yenidən müraciət olunmuşdur.  

Qəzetin 11 iyun 2015-ci il tarixli sayında Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin İran İslam 

Respublikasının Şərqi Azərbaycan Vilayətinə iyunun 9-da 

etdiyi səfərlə bağlı geniş rəsmi material verilmişdir. Bu səfər 

zamanı Ali Məclisin Sədri qonşu ölkə ilə iqtisadi-mədəni 

əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi istiqamətində mühüm 

görüşlər keçirmişdir.  

Qəzetin 18 iyul tarixli sayında “Əlincəqala” tarixi 

abidəsində aparılan bərpa işlərinin gedişi ilə maraqlanan 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbovun qalaya gəlməsi ilə bağlı rəsmi yazı dərc olunmuşdur. 

Ali Məclis Sədri görülən işlərlə tanış olmuş tapşırıq və 

tövsiyələrini vermişdir. Qəzetin 24 iyul tarixli sayında isə 

amerikalı jurnalist Peter Teysin xaricdə yayımladığı 

“Naxçıvan: onun dəbdəbəli memarlığı körpü və qalalarda əks 

olunub” başlıqlı yazısı dərc olunub. Qəzetin 28 iyul tarixli 

sayında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbovun Şərur rayonundakı Qız qalası qədim yaşayış 

yerinə gələrək beynəlxalq arxeoloji ekspedisiya tərəfindən 

aparılan arxeoloji tədqiqat işləri ilə maraqlanması barədə rəsmi 

yazı dərc olunmuşdur. Qəzetin 4 avqust tarixli sayında 

amerikalı jurnalist Peter Teysin xaricdə yayımladığı “Naxçıvan 

dünya memarlığının canlı yaddaşıdır” başlıqlı yazı yenidən 

dərc olunmuşdur. Həmin nömrədə Ağbulaq İstirahət 

Mərkəzində gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili ilə də 

bağlı yazı verilmişdir. Qəzetin növbəti 5 avqust tarixli sayında 

isə “Şahbuzda turizm mövsümüdür” başlıqlı yazı ilə qədim 

Oğuz yurdunun yay fəslindəki gözəlliklərindən və turizm 

cazibəsindən bəhs olunur.  

Qəzetin 18 avqust tarixli sayında amerikalı jurnalist 

Peter Teysin xaricdə yayımladığı növbəti “Mömünə Xatın 

türbəsinin qəlbində qədim Naxçıvan şəhəri” başlıqlı yazı 
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yenidən işıq üzü görmüşdür. Eyni nömrədə məktəblilərin 

Ağbulaq İstirahət Mərkəzindəki yay tətilindən də maraqlı 

material verilmişdir. Qəzetin 20 avqust tarixli sayında isə Peter 

Teysin ingiliscə dərc olunmuş “Abbasabad qalası 

Azərbaycanın tarixi əhəmiyyətini ifadə edir” başlıqlı yazıya yer 

verilib.  

25 avqust 2015-ci il tarixdə Ordubad şəhərində 

görkəmli maarifçi Məhəmməd Tağı Sidqinin ev muzeyi 

istifadəyə verilmiş, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov bu tədbirdə iştirak etmişdir. 

Tədbirlə bağlı rəsmi yazı qəzetin 26 avqust tarixli sayında dərc 

olunmuşdur. Qəzetin 27 avqust tarixli sayında isə M.T.Sidqinin 

yeni istifadəyə verilmiş ev muzeyi barəsində professor Oruc 

Həsənlinin geniş yazısı dərc edilmişdir.  

Qəzetin 16 sentyabr 2015-ci il tarixli sayı “Naxçıvan” 

Universiteti üçün yeni universitet şəhərciyinin istifadəyə 

verilməsi ilə bağlı rəsmi yazı ilə başlayır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov bu tədbirdə 

iştirak etmişdir. Bu ali təhsil ocağında turizm istiqamətli 

ixtisaslı kadrların hazırlanmasına ciddi diqqət yetirilir. Qəzetin 

24 sentyabr tarixli sayında “27 sentyabr “Turizm işçiləri günü” 

ilə bağlı “Naxçıvanın böyük turizm potensialı vardır” adlı yazı 

dərc olunmuşdur. Yazıda muxtar respublikada turizm 

sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlər əks olunmuşdur. Qəzetin 

10 oktyabr tarixli sayında amerikalı jurnalist Peter Teysin 

xaricdə yayımlanmış “Naxçıvan abidələri” adlı məqaləsi 

diqqəti cəlb edir. Məqalə Naxçıvandakı təbiət abidələrindən 

bəhs edir. Qəzetin 14 oktyabr tarixli sayında isə bərpa olunan 

Gülüstan türbəsi haqqında AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin 

Səfərlinin məqaləsi dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 20 oktyabr tarixli sayında oktyabrın 16-17-də 

“Naxçıvan” Universitetində keçirilmiş “Tarixi İpək Yolu və 

Naxçıvanın iqtisadi və mədəni əlaqələrinin inkişafı məsələləri” 

mövzusunda beynəlxalq konfransın iştirakçılarından alınmış 

maraqlı müsahibələr də Naxçıvanın turizm cazibəsindən xəbər 
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verir. 23 oktyabr tarixli sayında dərc olunmuş “Muxtar 

respublikamızda turizm yeni inkişaf mərhələsindədir” başlıqlı 

yazıda Naxçıvanda turizmin inkişafı üzrə görülmüş işlərin 

nəticəsində əldə olunan nailiyyətlərdən bəhs edilir. 24 oktyabr 

tarixli saydakı “Naxçıvana səyahət” adlı yazıda muxtar 

respublikada səfərdə olmuş IV Bakı Beynəlxalq Humanitar 

Forumunun iştirakçısı, Cənubi Qafqaz və Yaxın Şərq üzrə 

ekspert, jurnalist Nadana Fridrixsonun Rusiyanın “Qafqaz 

siyasəti” portalında yayınlanmış səfər təəssüratları yer alıb. 

Qəzetin 27 oktyabr tarixli sayında Naxçıvanda keçirilmiş 

“Naxçıvanda Dədə Qorqud” Beynəlxalq Elmi Simpoziumu 

haqqında məlumat dərc olunmuş, son səhifədə isə Naxçıvanın 

turistlik mərkəzi olan Dədə Qorqud meydanından məqalə dərc 

olunmuşdur.  

4 noyabr 2015-ci ildə “Naxçıvanqala” Tarix-Memarlıq 

Muzey Kompleksində xalq yaradıcılığı sərgisi keçirilmişdir. 

Sərgidə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbov iştirak etmişdir. Ali Məclisin Sədri sərgidə çıxış 

edərək milli dəyərlərimizin yaşadılmasında xalq yaradıcılığı 

nümunələrinin əhəmiyyətindən bəhs etmişdir. Qəzetin 27 

noyabr tarixli sayı isə amerikalı jurnalist Peter Teysin qələmə 

aldığı “Gülüstan: Naxçıvanın tarixi nişangahı” adlı yazıya 

yenidən yer verib.  

Qəzetin 2 dekabr 2015-ci il sayında Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin bir gün öncə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasına səfərindən hazırlanmış geniş material 

dərc olunmuşdur. Səfər zamanı ölkə başçısı Naxçıvan 

Beynəlxalq Hava Limanının “Şərq Terminalı” ilə tanış olmuş 

və digər mühüm sosial, istehsal və infrastruktur obyektlərinin 

açılışını etmişdir. Qəzetin 10 dekabr tarixli sayı isə “Naxçıvan 

qalaları” rubrikasında “Qazançı qalası” adlı yazıya yer 

vermişdir.  

Qəzetin 18 dekabr tarixli sayında Naxçıvan şəhərində 

turist marağı cəlb edən Şərq hamamının istifadəyə verilməsi ilə 

bağlı rəsmi material dərc olunmuşdur.  
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  24 dekabr tarixli sayındakı “Turizm: keçilən yol və yeni 

vəzifələr” adlı təhlili məqalə isə qəzetin 2015-ci ildə sonuncu 

turizm məzmunlu yazısıdır.  

2016-cı ildə qəzetin səhifələrində getmiş turizm 

məzmunlu yazılar arasında ilk olaraq 7 yanvar sayındakı “Şərq 

hamamı Naxçıvanın milli ənənələrə sadiqliyinin göstəricsidir” 

və həmin nömrədə dərc olunmuş “Xalçaçılıq sənətinin inciləri: 

Naxçıvan xalçaları” adlı məqalələri görmək olar.  

Naxçıvanda aparılan turizm üzrə araşdırmaların 

kökündə şübhəsiz ilk yeri qədim diyarın tarixinin öyrənilməsi 

durur. Bu mənada, müstəqilliyimizin ilk illərindən başlayaraq 

muxtar respublikada tariximizin tədqiqi ilə əlaqədər aparılan 

işlər, həyata keçiriən tədbirlər qısa zaman içərisində öz 

bəhrəsini vermişdir. 2016-cı il yanvarın 26-da Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 

iştirakı ilə təqdimatı keçirilmiş “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyi də 

bu mənada tariximizin öyrənilməsi isti-qamətində çəkilmiş 

gərgin zəhmətin nəticəsində hasil olmuşdur. Ali Məclisin Sədri 

təqdimatda çıxış edərək tarixmizin öyrənilməsinin 

əhəmiyyətindən danışmış, əməyi keçənlərə təşəkkürünü 

bildirmişdir. Təqdimat barəsində geniş rəsmi yazı qəzetin 27 

yanvar sayında dərc olunmuşdur. Qəzetin eyni nömrəsində dərc 

olunmuş “Naxçıvan qalaları beş min il bundan əvvəl 

formalaşıb” başlıqlı yazı tarixi mövzuda əhəmiyyətli olan 

məlumatlarla zəngindir. Bu məzmunda digər bir yazı isə 

qəzetin 29 yanvar sayında akademik İsmayıl Hacıyevin 

müəllifi olduğu “Əlincəqalanın adı Əlincək tayfasının adı ilə 

bağlıdır” başlıqılı geniş məqalədir.  

Naxçıvanda muzeylərin ziyarəti ənənəvi hal almışdır. 

Bu baxımdan qəzetin 2 fevral 2016-cı il tarixli sayında dərc 

olunmuş “Muzeylər tariximizi öyrənmək üçün ən gözəl əyani 

vasitədir” başlıqlı yazı Naxçıvanda fəaliyyət göstərən 

muzeylərə ziyarətçi marağından bahs edir. Qəzetin 2 fevral 

tarixli sayında isə amerikalı jurnalist Peter Teysin xaricdə 

yayınladığı “Naxçıvanın arxeoloji xəzinələri” adlı məqalə 
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Azərbaycan dilində yenidən dərc olunub. Qəzetin 5 fevral 

tarixində dərc olunmuş “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin nəşri 

Azərbaycan elminə və ictimai fikir tarixinə mühüm töhfədir” 

başlıqlı məqalə verilmişdir. Yazının müəllifi AMEA-nın 

müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli bu məqalədə bu mühüm elmi 

nəşrin əsas məziyyətlərini qələmə alıb.  

Qəzetin 2016-cı il 5 fevral tarixli sayında dərc olunmuş 

“Naxçıvanın turizm potensialını necə təbliğ edirik?” başlıqlı 

yazı o dövrdə mövcud imkanlar hesabına turizm potensialından 

istifadə məsələlərini gündəmə gətirir. 23 fevral tarixli sayda 

Naxçıvan-Batumi-Naxçıvan avtobus marşrutunun fəaliyyətə 

başlaması ilə bağlı yazı isə turizm və səyahət həvəskarları üçün 

olduqca maraqlı xəbər olmuşdur. Bu marşrut Azərbaycanın 

Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Gürcüstanın Acarıstan 

Muxtar Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri 

nəticəsində yaradılmışdı. Qəzetin 25 fevral sayında dərc 

olunmuş “Naxıçvanla Acarıstan arasında qarşılıqlı əlaqələr 

genişlənir” adlı yazıda Asarıstana ezam olunmuş əməkdaşların 

dost ölkə haqqında təəssüratlarından bəhs olunur.  

Qəzetin 2016-cı ilin 2 mart tarixli sayında dərc olunmuş 

“Turizmin inkişafında hər birimiz maraqlı olmalıyıq” başlıqlı 

yazı bu sahədən faydalanmaq üçün cəmiyyətin bütün 

üzvlərinin birgə marağının olmasını göstərir. 4 mart sayında 

Naxçıvandakı abidələrin bərpası tədbirlərinə toxunan qəzetin 

növbəti yazısında Əlincəqala və Gülüstan türbəsində aparılan 

bərpa işlərindən bəhs olunur. Qəzetin 15 mart sayındakı 

“Naxçıvanın qədim körpüləri” adlı yazıda isə belə tarixi 

abidələrin keçmişdə olduğu kimi müasir dövrdə də 

əhəmiyyətindən danışılır.  

Qəzetdə turizmin inkişafı məsələlərini təhlil edən 

növbəti yazı 18 mart 2016-cı il tarixli sayda dərc olunub. 

“Naxçıvanda turizmin müxtəlif növlərinin inkişafı üçün geniş 

imkanlar vardır” başlıqlı yazıda bu mövzuda təhlili 

araşdırmalar aparılmış, bu sahənin inkişafı üzrə fikirlər qələmə 

alınmışqdır.  
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 18 mart 2016-cı il tarixdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisində “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında turizmin inkişaf etdirilməsi” mövzusunda 

müşavirə keçirilmiş, aidiyyatı təşkilatlar qarşısında ciddi 

vəzifələr qoyulmuşdur. Müşavirədə çıxış edən Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 

muxtar respublikadakı turizm ehtiyatlarının və yaradılmış 

turizm infrastrukturunun potensialından tam istifadə 

olunmadığını qeyd edərək əlaqədar təşkilatların Naxçıvana 

turistlərin səyahətlərinin daha artırılması üçün daha səmərəli 

işləmələri üçün tapşırıqlar vermişdir.  

Naxçıvanda tarixi abidələrin bərpası istiqamətində 

həyata keçirilən tədbirlər həmişə diqqət mərkəzində olub. Bu 

sahədə görülən işlərdən bəhs edən növbəti publisistik yazını 

qəzetin 30 mart saylı “Abidələr usta memarların daşlarda 

yaratdıqları tarix nəğmələridir” başlıqlı məqalədə oxumaq olar. 

Qəzetin həmin nömrəsində isə “Ölkəmizi tanıyaq” devizi 

altında Naxçıvanda turlara gəlmiş məktəbli gənclərdən alınmış 

maraqlı müsahibələr dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 2 aprel 2016-cı il sayında turizmin inkişafı üzrə 

mühüm bir problem — hədiyyəlik əşya istehsalı və satışı 

məsələsindən bəhs olunur. Bu məqalədə müəllif turizm 

sənayesində mühüm sahə olan hədiyyəlik əşyaların istehsalı və 

satışının əhəmiyyətinə “Naxçıvanı turistlərin yaddaşında necə 

saxlayaq?” başlıqlı yazıda toxunub.  

Üç gün sonra, 5 aprel 2016-cı il tarixdə “Əlincəqala” 

tarixi abidəsinin bərpa olunması ilə bağlı qəzetdə dərc olunmuş 

rəsmi material Naxçıvanda həm tarixi araşdırma, həm də 

turizmin inkişafı baxımından çox görkəmli hadisədən bəhs 

edir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov aparılmış bərpa işləri ilə tanış olması üçün tarixi 

qalaya gəlmiş, burada yaradılmış “Əlincəqala” Tarix-

Mədəniyyət Muzeyinin daha da zənginləşdirilməsinə dair 

tapşırıqlar vermişdir. Qəzetin 6 aprel sayında isə “Naxçıvan 
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qalaları” rubrikasında “Əlincəqalanın teymurilərdən 

müdafiəsinə rəhbərlik etmiş qala rəisləri” adlı yazı vardır.  

Qəzetin 12 aprel sayında turizm məzmunlu iki yazı 

varır. “Turizm mövsümü uğurlu başladı” və Ağbulaq İstirahət 

Mərkəzində istirahət edən məktəblilərin asudə vaxtlarının necə 

qurulmasından bəhs edən yazılarda muxtar respublikamızda 

turizmin inkişafı üzrə verilmiş tapşırıqlara əməl olunması üçün 

görülmüş işlərdən bəhs olunur. Qəzetin 13 aprel sayındakı 

“Qədim şəhər - Ordubad” adlı yazıda isə Azərbaycanın incisi 

sayılan bu gözəl şəhərin turizm cazibəsirndən danışılır. Qəzetin 

15 aprel sayında isə dost Rumıniya ölkəsinin Azərbaycandakı 

səfirinin Naxçıvana səfərinin təəssüratları yer alıb. Qəzetin 16 

aprel sayında isə AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyevin 

“Naxçıvanda tarixi-mədəni irsin qorunub saxlanılması diqqət 

mərkəzindədir” başlıqlı geniş fotoillüstrasiyalı məqaləsi dərc 

olunub. Qəzetin 20 aprel 2016-cı il tarixli sayında da alimin 

“Əlincəqalanın hidrotexniki qurğuları” adlı yazısı da dərc 

olunmuşdur. Eyni nömrədə dərc olunmuş “Turizm 

potensialımızı sosial şəbəkələrdə necə təbliğ edirik?” adlı 

yazıda isə elektron kanallarda turizmin reklam məsələlərinə 

toxunulur. Qəzetin eyni nömrəsindəki Cəlil Məmməd-

quluzadənin ev muzeyindən reportaj da maraqlı alınmışdır. 

Qəzetin 21 aprel sayındakı “Naxçıvan turistlərini gözləyir” adlı 

yazıda isə Naxçıvanda səyahətdə olmuş jurnalistin təəssüratları 

verilmişdir.  

Naxçıvanda turizmin inkişafı üçün kadr hazırlığına 

ciddi diqqət yetirilir. 2004-cü ildən Naxçıvan Dövlət 

Universitetində, 2014-cu ildən isə “Naxçıvan” Universitetində 

turizm üzrə ali təhsilli kadrların hazırlığı aparılır. Qəzetin 23 

aprel sayında tələbələrin o zamankı hami təşkilat — Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə 

görüşündən bəhs edən xəbər dərc olunmuşdur. Eyni nömrəin 

son səhifəsində “Naxçıvan fotolarda” başlığı ilə Naxıçvanın 

gözəlliklərini əks etdirən fotoreportaj dərc olunmuşdur. 26 

aprel sayında isə “Naxçıvanın turizm potensialı — Nuh 
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diyarına açılan yeri qapı” adlı məqalədə diyarın turizm cazibə 

elementləri və turizm infrastrukturu haqda məlumatlar vardır. 

Qəzetin 27 aprel sayında isə Ordubad rayon Tarix-

Diyarşünaslıq Muzeyindən bəhs edən “Tariximizin saxlanc 

yeri” adlı maraqlı məqalə vardır. 28 aprel sayında isə 

Yaponiyadan Naxçıvana gəlmiş rəsmi şəxslərdən ibarət 

qonaqların muxtar respublikada keçirdikləri görüşlər və 

olduqarı görməli yerlər barədə təəssüratlarını özündə əks etdiən 

“Okinava-Naxçıvan: iki ölkəni birləşdirən tarixin bir səhifəsi” 

adlı yazı vardır. Qəzetin 29 aprel sayında Naxçıvanda 

səyahətdə olmuş ispaniyalı turistin təəssüratlarından ibarət 

“Qədim Naxçıvanın kəşfi” yazısı vardır. Bu məqalə ilə eyni 

səhifədə “Təbiətin möcüzəsi — Gəlinqaya” adlı yazı da turist 

marağı baxımından cəlbedicidir.  

Qəzetin 3 may tarixli sayında rəsmi xəbər kimi verilmiş 

“Naxçıvanda şəhərdaxli turist marşrutu fəaliyyətə başlayıb” 

adlı yazıda turistlərin şəhərin görməli yerləri ilə tanışlığı üçün 

təşkil olunmuş müasir komfortlu şəraitdən bəhs olunur. Yazıda 

qeyd olunur ki, alınmış 30 yerlik yeni gəzinti avtobusu ilə 

turistlər 2 saat içində 14 kilometr məsafə keçərək şəhər 

daxilində görməli yerlərlə tanış ola bilərlər.  

Naxçıvanda ənənəvi olaraq keçirilən şahmat festivalları 

və yarışlar turizmin də inkişafına mühüm təsir edir. 2016-cı 

ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü 

ildönümünə həsr olunmuş “Naxçıvan-2016” Beynəlxalq 

Şahmat Festivalı da bu baxımdan olduqca əlamətdar hadisə 

olmuşdur. Festivalın açılışı barədə rəsmi yazı qəzetin 11 may 

sayında dərc olunmuşdur.  

5 ulduzlu “Təbriz” mehmanxanasi Naxçıvana gələn 

turistlərin ən çox qalmaq istədyi və qarşısındakı Dədə Qorqud 

meydanında yerli sakinlərin də istirahət etdiyi baxımlı yerdir. 

Bu məkanın daha da gözəlləşdirilməsi həmişə diqqət 

mərkəzində saxlanılır. Qəzetin 12 may sayında mehmanxana 

fasadında müasir işıqlandırma sisteminin qurulması ilə bağlı 

yazıda bu barədə maraqlı məlumatlar vardır. Qəzetin 18 may 



 

 

  

122 

sayında Naxçıvandakı muzeylərin fəaliyyətindən bəhs edən 

“Muzeylər mədəni irsimizin qorunması və təbliğində mühüm 

rol oynayır” adlı yazı isə “18 may Beynəlxalq Muzeyər 

Günü”nə həsr olunub. Qəzetin 19 may tarixli nömrəsinin 

“Tarix” səhifəsindəki “Fərhad evi” və “Naxçıvan buzxanaları” 

adlı yazılar da turizm marağı cəlb edir. 20 may 2016-cı il 

sayında dərc olunmuş “Turizm marşrutlarımız: real imkanlar 

və perspektivlər” adlı yazıda isə yeni şəraitdə turizm fəaliyyəti 

qarşısında qoyulan tələblərdən danışılır. Qəzetin 24 may tarixli 

sayında isə “Arxeoloji turizm” başlıqıl yazı ilə muxtar 

respublikamızda bu turizm növünün təşkili üçün mövcud olan 

resurslardan danışılır. 27 may tarixli sayında dərc olunmuş 

“Dünyada bənzəri olmayan təbii şəfa mənbəyi — Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzi” adlı reportaj isə burada müalicə alan 

yerli və əcnəbi turistlərin təəssüratları ilə zəngindir.  

27 may 2016-cı ildə Naxçvanda çox əhəmiyyətli 

mədəniyyət tədbiri — Göycə Festivalı keçirilmişdir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun da 

iştirak etdiyi bu festival Naxçıvanın tanıdılmasında mühüm 

rola malik olub, turistlərin də diqqətini çəkmişdir. Bu barədə 

qəzetin 28 may tarixli sayında geniş material verilmişdir. 

Qəzetin 9 iyun sayında dərc olunmuş “Naxçıvan şəhəri üzrə üç 

günlük tanışlıq turu” adlı yazıda şəhərə gəzməyə çıxan turistlər 

üçün ekskursiya proqramlarının hazırlanmasından bəhs olunur.  

2016-cı il 11 iyun tarixində Gürcüstanın Acarıstan 

Muxtar Respublikasının nümayəndə heyəti Naxçıvan Muxtar 

Respublikasına səfərə gəlmişdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov və Acarıstan 

Muxtar Respublikası Hökumətinin sədri Arçil Xabadzenin 

iştirakı ilə nümayəndə heyətləri arasında görüş olmuşdur. 

Acarıstan Muxtar Respublikasının nümayəndə heyəti 

Naxçıvanla da tanış olmuşdur. Bu barədə qəzetin 14 iyun 

tarixli sayında geniş rəsmi material vardır.  

17 iyun 2016-cı ildə “Əlincəqala” tarixi abidəsi və 

muzeyi istiafadəyə verilmişdir. Açılış tədbirində. Naxçıvan 
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Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış 

edərək qədim qalanın bərpa olunmasının əhəmiyyətindən 

danışmış, tarixinin tədqiq olunması və turizm məqsədilə 

istifadəsi zəruriliyini vurğulamışdır. Bu barədə qəzetin 18 iyun 

tarixli sayında rəsmi yazı dərc olunmuşdur. Qəzetin 21 iyun 

sayında dərc olunmuş “Əlincəqalanın memarlıq xüsusiyyətləri 

və müdafiə sistemi” başlıqlı yazıda qala tarixinə dair maraqlı 

məlumatlar vardır.  

Qəzetin 22 iyun tarixli sayında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun “Əshabi-

Kəhf” Ziyarətgahı Dini-Mədəni Abidə Kompleksində aparılmış 

təmir-bərpa işləri ilə tanışlıq məqsədilə ziyarətgaha gəlməsi 

barədə rəsmi yazı vardır.  

Qəzetin 23 iyun sayında dərc olunmuş “Minarəsiz 

məscidlər” başlıqlı yazıda qədim Ordubad şəhərinin tarixi 

məscidləri haqda maraqlı məlumatlar verilir. 24 iyun 2016-cı il 

tarixli sayında isə turizm məzmunlu iki məqalə vardır. 

“Hidroloji abidələr Naxçıvanın mühüm turizm potensialıdır” 

başlıqlı yazı Naxçıvandakı su ehtiyatlarının turizm 

cazibəsindən, eyni səhifədəki “Cənnət gördüm Çənnəbi” adlı 

yazı isə Ordubadın bu gözəl yaşayış məntəqəsinin kənd turizmi 

potensialından danışır.  

Qəzetin 1 iyul 2016-cı il sayında Azərbaycan 

memarlığının qiymətli nümunəsi Gülüstan türbəsinin bərpası 

ilə bağlı rəsmi yazı dərc olunmuşdur. Türbənin bərpası ilə 

əlaqədar keçirilən tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış edərək abidələrimizin 

qorunmasının və bəpa edilməsinin əhəmiyyətini vurğulamış, 

Gülüstan türbəsinə turistlərin ekskursiyalarının təşkil edilməsi 

barədə tapşırıq vermişdir. Qəzetin 6 iyul tarixli sayında isə 

müqəddəs ziyarətgah Əshabi-Kəhf haqqında geniş 

fotoreportajlı yazı dərc olunub. Qəzetin 9 iyul tarixli sayında 

iki turizm əhəmiyyətli yazı vardır. Bunlardan birincisi 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında 

Bilik Fondu tərəfindən hazırlanan Azərbaycan, ingilis və rus 
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dillərində nəşr olunmuş “Əlincəqala” kitabı haqqında məqalə, 

ikincisi isə “Dünən-bu gün” rubrikasında müqayisəli 

fotoşəkildir.  

2016-cı il 9 iyul tarixdə “Naxçıvan” Universitetində 

“Naxçıvan qalaları: tarixdə və günümüzdə” mövzusunda 

beynəlxalq konfrans keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov konfrans 

iştirakçılarını salamlayaraq, qalaların bütün dövrlərdə xalqların 

hərbi qüdrətinin simvolu kimi ortaya çıxdığını bildirmişdir. Ali 

Məclisin Sədri Naxçıvandakı qalaların bu günədək tarixi yol 

keçdiyini, onların qorunaraq bərpa olunduğunu vurğulamışdır. 

Konfrans haqqında qəzetin 10 iyul tarixli sayında rəsmi yazı 

vardır. Eyni nömrədə konfrans iştirakçılarının Naxçıvanın 

mədəniyyət müəssisələri və görməli yerləri ilə tanış olduğu 

barədə xəbər və son səhifədə isə “Naxçıvan tarixi abidələri 

diyarıdır” adlı geniş fotoillüstrasiyalı məqalə dərc olunub. 

Qəzetin 13 iyul tarixli sayında isə akademik İsmayıl Hacıyevin 

“Naxçıvan qalaları tariximizin öyrənilməsində mühüm 

mənbədir adlı” geniş yazısı dərc olunub.  

Naxçıvan özünün adı, qədim tarixi, abidələri və müasir 

mədəniyyəti ilə Şərqin tanınan şəhərlərindəndir. Bu mənada 

şəhərin bir brend kimi tanınması onun turizm cazibəsinə də 

müsbət təsir edən amillərdəndir. Qəzetin 15 iyul tarixli sayında 

getmiş “Naxçıvanın brend şəhərə çevrilməsi üçün geniş 

imkanlar var” adlı yazıda da bu barədə danışılır. Kəngərli 

rayonundakı Qarabağlar Türbə Kompleksinin təmir-bərpası 

Naxçıvanın bu mühüm tarixi abidəsinin dünya mədəniyyətinə 

həmişəlik olaraq qazandırılmasına xidmət edən müstəsna 

tədbirlərdəndir. Qəzetin 19 iyul tarixli sayında da bu 

istiqamətdə görülən işlərdən danışılır.  

Naxçıvan kəndləri, xüsusən ucqar dağ kəndləri təbiəti 

və inkişaf səviyyəsi ilə kənd-yaşıl turizmi üçün ideal 

məkanlardan olub. Qəzetin 27 iyul tarixli sayında dərc olunmuş 

“Kənd turizmi ictimai diplomatiya vasitəsidir” adlı yazıda kənd 

turizminin inkişafı nəticəsində şəhərlə kəndin arasındakı fərqin 
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aradan qaldırılması məsələləri təhlil olunur. Naxçıvanın turizm 

potensialının təbliğində “Şərq qapısı” qəzetində ənənəvi olaraq 

diyarımızın gözəl yerlərinin foto etüdləri dərc olunur. Belə 

səhifələrdən biri də “Naxçıvanın gəzməli-görməli yerləri” 

başlığı altında qəzetin 29 iyul 2016-cı il tarixli sayında verilib. 

“Nuh yurdu — Naxçıvan” həmişə qələm sahiblərinin müraciət 

etdiyi və uğur qazandığı mövzulardandır. Bu baxımdan 4 

avqust 2016-cı il tarixdə publika.az saytında dərc olunmuş 

“Nuhun çıxdığı, yaşadığı yer və məzarı - Azərbaycanda” 

başlıqlı yaraqlı yazının “Şərq qapısı” qəzetində yenidən nəşr 

olunması oxucularda maraq oyatmaya bilməz. Əlincəqala 

hazırda Naxçıvana gələn turistlərin ən çox səyahət etmək 

istədiyi məkanlardan biridir. Bu möhtəşəm abidəyə edilən 

səfərlərin tur proqramlarından bəhs edən “Naxçıvan-Əlincə 

turizm marşrutu” adlı yazı bu baxımdan turistlər və 

turoperatorlar üçün çox maraqlıdır. Bu adda üç yazı qəzetin 

2016-cı il 18 avqust, 12 sentyabr və 27 oktyabr tarixli 

saylarında dərc olunub.  

Turist-diyarşünaslıq mərkəzləri vətənimizin tanıdıl-

masında və gənclərin vətənpərvər tərbiyəsində həmişə aktiv 

iştirak edən qurumlardan biri olub. Müasir dövrdə bu mərkəzin 

fəaliyyətindən bəhs edən yazını qəzetin 19 avqust tarixli 

sayında tapmaq olar. Qəzetin 27 avqust sayında dərc olunmuş 

“Naxçıvan qalaları turizm obyekti kimi” adlı yazıda qədim 

qalalarımıza turistlərin səyahətinin təşkilindən danışılır.  

Naxçıvanda tarixi abidələrin təmir-bərpasından 

Xanəgah abidə kompleksinə də pay düşmüşdür. 2016-cı il 9 

sentyabr tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov Culfa rayonunun Xanəgah kəndində 

aparılmış quruculuq işləri ilə tanış olmaq üçün burada olarkən 

Xanəgah abidə kompleksində də görülmüş işlərlə tanış 

olmuşdur. Ali Məclisin Sədri abidənin qorunub saxlanılması və 

onun tarixi haqqında ziyarətçilərə dolğun məlumat verilməsi 

barədə tapşırıq vermişdir. Bu barədə qəzetin 10 sentyabr tarixli 

sayında oxumaq mümkündür. Napxçıvana səyahət həmişə 
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turistlər tərəfindən maraqla qarşılanıb və qədim diyara səfər 

edən turistlər də bu torpaqdan həmişə razı qayıdıblar. Qəzetin 

21, 22 və 23 sentyabr saylarında dərc olunmuş “Əlincəyə 

gedən yol” adlı yazılarda Əlincəqalaya, ümumilkdə Naxçıvana 

səyahətin ən yaddaqalan anları publisist qələmi ilə ədəbiləşib. 

Qəzetin 22 avqust tarixli sayında isə turizmin inkişafı ilə 

əlaqəlar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində 

keçirilmiş müşavirədə verilmiş tapşırıqların icrası ilə bağlı 

jurnalist araşdırması dərc olunub. 23 sentyabr tarixli sayda isə 

Əshabi-Kəhf ziyarətgahından bəhs edən “Müqəddəs ziyarətgah 

haqqında yeni kitab”ın nəşrinə dair xəbər yer alıb. 28 sentyabr 

sayında isə “Turizm işçiləri günü” münasibətilə dərc olunmuş 

tematik yazıda Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin 

inkişafı üzrə əldə olunmuş nailiyyətlərdən bəhs olunur. Qəzetin 

eyni sayında isə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında təbiət 

turizmi” adlı yazı ilə Naxçıvanda səyahətdə olmuş 12 nəfərlik 

İsveçli turist qrupunun təəssüratları dərc olunub. Qəzetin 29 və 

30 sentyabr tarixli sayında isə “Batabata gədmişəm” adlı yazı 

ilə Naxçıvanda səfərdə olmuş jurnalistin təəssüratları dərc 

olunub.  

2016-cı il sentyabrın 30-da “Naxçıvanqala” Tarix-

Memarlıq Muzey Kompleksində “Plov” və “Yallı” festivalları 

keçirilmişdir. Festivalda milli mətbəx və folklor nümunələrimz 

geniş təbliğ olunmuş, çox sayda yerli sakin və qonaq iştirak 

etmişdir. Bu barədə qəzetin 1 oktyabr tarixli sayında məlumat 

oxumaq olar. Qəzetin 4 oktyabr tarixli sayında isə Naxçıvanda 

səyahətdə olmuş jurnalistin maraqlı səfər təəssüratları dərc 

olunub. “Atabəylər yadigarı, Təbrizin doğma qardaşı olan 

Naxçıvandan doymadım” adlı yazıda maraqlı məqamlar yadda 

qalır.  

Oktyabrın 15-i 2016-cı il tarixdə “Naxçıvanqala” Tarix-

Memarlıq Muzey Kompleksində “Arıçılıq məhsulları — bal” 

festivalı keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov festivalda iştirak etmiş, 

Naxçıvan balının sərgi-satışı ilə maraqlanmışdır. Festivalı yerli 
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sakinlər və şəhərə gəlmiş turistlər maraqla qarşılamışlar. Bu 

barədə qəzetin 18 oktyabr tarixli sayında geniş rəsmi yazı 

vardır.  

Oktyabrın 17-də Naxçıvanda turizmin də inkişafına 

mühüm təsir edən mühüm bir hadisə baş vermişdir. Həmin gün 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 25-ci ildönümü 

münasibətilə Naxçıvan Televiziyası internet üzərindən yayıma 

başlamışdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak 

etmişdir. Ali Məclisin Sədri yaradılmış imkanlardan səmərəli 

istifadə etməklə Naxçıvanın dünyaya daha geniş tanıdılması 

barədə tapşırıqlar vermişdir. Bu barədə qəzetin 18 oktyabr 

tarixli sayında geniş rəsmi yazı vardır.  

Qəzetin 20 oktyabr tarixli sayında amerikalı 

araşdırmaçı jurnalist Peter Teysin xaricdə dərc etdirdiyi 

“Naxçıvan, Duzdağ mədəni: dəyərli arxeoloji xəzinə” adlı 

yazısı yenidən işıq üzü görmüşdür. Duzdağın möcüzələrindən 

bəhs edən növbəti yazı isə Naxçıvanda səfərdə olmuş ölkə 

jurnalistlərindən birinin qəzetin 23 oktyabr sayında dərc 

olunmuş “Naxçıvanın şəfa mərkəzi” adlı məqaləsidir. Qəzetin 

25 oktyabr tarixli sayında dərc olunmuş “Naxçıvanda turizmin 

inkişafı diqqət mərkəzindədir” adlı tematik yazıda isə bu 

sahənin inkişafına göstərilən dövlət dəstəyindən geniş bəhs 

olunur.  

Turizm fəaliyyəti müasir texnologiyalara və sürətli 

kommunikasiyaya çox həssasdır. Muxtar respublikada da bu 

sahədə ən müasir yeniliklər tətbiq olunur. Oktyabrın 25-də 

Naxçıvanda dördüncü nəsil “Naxtel” mobil rabitə şəbəkəsinin 

istifadəyə verilməsi bu baxımdan mühüm hadisə olmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov bu münasibətlə keçirilən tədbirdə iştirak etmişdir. Bu 

barədə qəzetin 26 oktyabr tarixli sayında geniş rəsmi yazı 

vardır.  

Qəzetin 3 noyabr 2016-cı il tarixli sayında tarixi-turizm 

bilikləri baxımından maraqlı bir yazıya rəst gəlirik. Bu 
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nömrədə dərc olunmuş “Tarix — dünənin bu günə yadigarı, bu 

günün dünənə baxışı” adlı yazıda Naxçıvanın qədim 

abidələrindən bəhs olunur. 4 noyabr tarixli sayda da tarix 

mövzusunda bir yazı var. Bu dəfə amerikalı jurnalist Peter 

Teysin xarici mediada dərc etdirdiyi “Naxçıvan tarixinə 

səyahət” adlı yazı qəzetin səhifələrində işıq üzü görüb. Qəzetin 

5 noyabr sayında isə Naxçıvanda səyahətdə olmuş ölkə 

jurnalistinin “Naxçıvan-Nəqşicahan” adlı yazısı diqqəti cəlb 

edir. 18 noyabr tarixli sayda bir-birindən maraqlı üç turizm 

məzmunlu material vardır. Burada “Əlincəqalanı bərpa 

etdirənlər” və “Naxçıvan karvansarayları” adlı məqalələr, 

həmçinin “Yaşadılan tarixim qürurum, vüqarımdır” adlı foto 

etüdlü esse dərc olunub. Bu məzmunda qəzetin digər bir 

maraqlı foto etüdü qəzetin 26 noyabr tarixində dərc olunub. Bu 

dəfə Naxçıvanın dini abidələrinin fotosu “Mənəviyyatımızın 

zirvəsidir Naxçıvan” başlığı ilə verilib. Qəzetin 2 dekabr sayı 

isə Naxçıvanda səfərdə olmuş fransız səyyahının ölkəsində 

yayımladığı zəngin təəssüratı oxucuları ilə bölüşüb. 

Naxçıvanda dini abidələrin qorunub saxlanılmasına göstərilən 

diqqət və qayğıdan bəhs edən digər bir yazı da qəzetin 3 dekabr 

sayında “Naxçıvan — müqəddəsliyin və müqəddəslərin 

məkanı” başlığı altında yayımlanıb. Naxçıvanın zəngin 

tarixindən danışan daha bir məqaləni isə qəzetin 4 dekabr 

sayında dərc olunmuş “Tarixi-coğrafi Qarabağlar” adlı yazıda 

oxumaq mümkündür.  

Muxtar respublikada turizmin inkişafında kadr hazırlığı 

həmişə diqqətdə saxlanılır. Bunun üçün keçirilən konfrans və 

digər elmi tədbirlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qəzetin 9 

dekabr tarixli sayında “Muxtar respublikada turizmin inkişafı: 

reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda keçirilmiş konfrasdan 

bəhs edən xəbərdə də bu haqda danışılır. Qəzetin 2016-cı il 16 

dekabr tarixli sayında Naxçıvanın turizm ehtiyatlarının tədqiqi 

baxımından mühüm əhəmiyyəti olan kitab haqqında iki yazı 

vardır. İlk yazı “Naxçıvan. Dünyanın ən qədim şəhərlərindən 

biri” adlı kitab haqda, ikincisi isə həmin kitabın təqdimatı 
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barədədir. Qəzetin 2016-cı ildə turizmin təbliği istqamətində 30 

dekabr saylı nömrəsində dərc olunmuş “Tarixi yaşadanları tarix 

də yaşadacaqdır” adlı maraqlı fotoetüd diqqəti cəlb edir.  

2016-cı ildə qəzetin turizm məzmunlu son yazıları isə 

dekabrın 29-da Naxçıvan-Təbriz-Tehran-Məşhəd qatarının 

fəaliyyətə başlaması ilə keçirilmiş mərasimdən və həmin gün 

keçirilmiş Azərbaycan-İran Biznes Forumundan hazırlanmış 

rəsmi xəbərlərdir. Bu barədə qəzetin 31 dekabr sayında 

oxumaq mümkündür.  

Qəzetin 2017-ci ildəki 6 yanvar tarixli sayında 

amerikali jurnalist Peter Teysin “Ordubad: Qafqaz regionunda 

dini tolerantlığın beşiyi” adlı yazısı diqqəti cəlb edir. Qəzetin 

eyni nömrəsində Naxçıvan-Təbriz-Tehran-Məşhət Beynəlxalq 

sərnişin qatarının fəaliyyətindən bəhs edən edən məqalə vardır. 

7 yanvar sayında isə “Muxtar respublikamızda qış turizminin 

inkişafı üçün böyük potensial və müasir infrastruktur var” 

başlıqlı yazı alternativ turizm baxımından Naxçıvanın 

potensialını ortaya qoyur. 13 yanvar sayında dərc olunmuş 

“Tarix və mədəniyyət abidələrinin bərpası Naxçıvanı tanıtma 

baxımından çox əhəmiyyətlidir” baslıqlı yazıda Naxçıvanda bu 

sahədə görülmüş işlərdən danışılır. Qəzetin 25 yanvar 

sayındakı “Naxçıvanın qış lövhələri” adlı foto-etüd Naxçıvanın 

tanıdılması baxımından əyani təsəvvür yaradır. Qəzetin 28 

yanvar sayında isə amerikalı jurnalist Peter Teysin “Naxçıvan: 

Dilək pirinə səfər” adlı maraqlı yazısı Azərbaycan dilində dərc 

olunub.  

Qəzetin 1 fevral 2017-ci il tarixli sayındakı “Turizmlə 

bağlı qarşıya qoyulan tapşırıqlar uğurla icra olunur” başlıqlı 

rəsmi yazı bu sahənin inkişafı üzrə verilmiş tapşırıqların yerinə 

yetirilməsi barədə məlumat verir. 11 fevral sayında “Naxçıvan 

ərəb turistlər üçün maraqlı yerdir” başlıqlı müsahibədə 

diyarımıza səfər etmiş işgüzar turistin təəssüratları dərc 

olunmuşdur. Qəzetin 14 fevral sayında isə qış turizmi 

potensialı yüksək olan Şahbuz mənzərələrini əks etdirən foto-

etüd vardır. Qəzetin 16 fevral tarixli sayında “Təbii 
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sərvətlərimiz” rubrikasında “Mineral bulaqlar muzeyi — 

Naxçıvan” adlı yazı bu qiymətli təbii sərvətlərimiz haqqında 

informasiya verir. 23 fevral sayında isə amerikalı jurnalist 

Peter Teysin “Azərbaycan: Şərur rayonu regional arxeoloji 

turizmin əsas simvoludur” başlıqlı xarici mediada yayımlanmış 

məqaləsi yerləşdirilib.  

Qəzetin 1 mart 2017-ci il tarixli sayında “Naxçıvan 

İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018” loqotipinin seçilməsi ilə 

bağlı keçirilən tədbirdən rəsmi yazı vardır. Bu tədbirdə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov çıxış edərək İslam Mədəniyyəti Paytaxtı layihəsinin 

Naxçıvanda keçirilməsinin böyük əhəmiyyət daşıdığını 

bildirmiş, bunun üçün görüləcək işlərin ciddi məsuliyyət 

daşıdığını vurğulamışdır. Qəzetin eyni nömrəsində “Came 

məscidi Atabəylər dövrünün sosial-siyasi və ideoloji həyatında 

mühüm rol oynamışdır” başlıqlı yazı verilmişdir. Yazıda orta 

əsrlərdə Naxçıvanın türk-İslam mədəniyyəti abidələrindən bəhs 

olunur. Qəzetin 2 mart sayında isə “Naxçıvan İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018” loqotipinin təqdimatı ilə bağlı 

tədbirin xəbəri vardır. 3 mart tarixli sayında verilmiş turizm 

statistikasına aid xəbərdə isə müasir turizm infrastrukturunun 

və sabitliyin muxtar respublikaya gələn turistlərin sayını 

artırdığı bildirilir. Qəzetin 8 mart sayında amerikalı jurnalist 

Peter Teysin “Albantəpə, Axura Kültəpəsi: Azərbaycanın nadir 

arxeoloji abidələri” başlıqlı maraqlı yazısı dərc olunmuşdur. 

Qəzetin 16 mart sayında isə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 

nüfuzlu “Əl-Fəcr” qəzetində Naxçıvan barədə dərc olunmuş 

məqalə haqqında yazı vardır. Qəzetin 19 mart sayındakı muxtar 

respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhərində və bölgələrdə təşkil 

olunmuş Novruz bayramı tədbirləri haqqında geniş reportaj da 

turizm-tanıtım baxımından çox əhəmiyyətlidir. Qəzetin 28 mart 

tarixli sayında “Ölkəmizi tanıyaq” tur aksiyası çərçivəsində 

muxtar respublikamızda olmuş gənclərin təəssüratları barədə 

geniş yazılar vardır. Qəzetin 30 mart sayında üç turizm 

mənmunlu yazı vardır. “İslam mədəniyyəti bəşəriyyətin ən 
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qiymətli mənəvi sərvətlərindən biridir”, amerikalı jurnalist 

Peter Teysin “Doğma, qədim Naxçıvan” və “Xalqımızın daş 

yaddaşı” adlı yazıları bu səhifəni bəzəyir. 31 mart sayında isə 

“Naxçıvanda builki yaz turizm mövsümü uğurlu başlayıb” adlı 

yazıda həmin il turizm sahəsində əldə olunmuş nailiyyətlərdən 

bəhs olunur.  

Qəzetin 4 aprel sayında iki mühüm turizm məzmunlu 

xəbər vardır. Bunlardan birinci Naxçıvan Dövlət Radiosunun 

internetdən yayıma başlaması, ikincisi isə Naxçıvanın “AITF-

2017” — Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər 

Sərgisində təmsil olunması barədədir. Qəzetin 8 aprel sayında 

isə “Bakı-2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının “Xəzərdən 

başlayan su səyahəti”nin Naxçıvan mərhələsi barədə geniş yazı 

verilmişdir. 11 aprel sayında Naxçıvanda təşkil olunan “Kətə” 

festivalı barədə iştirakçıların təəssüratlarından ibarət geniş 

yazının da əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. Qəzetin həmin 

nömrəsində Bakıda keçirilmiş Beynəlxalq Turizm sərgisində 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının geniş təmsil olunması 

barədə xəbər yer almışdır. 13 aprel tarixli sayında üç turizm 

məzmunlu yazı dərc olunub. Bunlardan birincisi “Naxçıvanda 

böyük turizm potensialı var” başlığı ilə infotur çərçivəsində 

Naxçıvana gəlmiş sahibkar və turizmçilərin fikirləri əsasında, 

ikincisi isə “Muxtar respublikada yaradılan şərait turizm 

potensialının təbliğinə geniş imkanlar açır” başlığı altında 

verilmişdir. Üçüncü yazı isə milli mətbəximizin və onlarla 

bağlı ənənələrimizin yaşadılmasından bəhs edir. Qəzetin 14 

aprel tarixli sayında isə “Yerli və əcnəbi turizm şirkətlərinin 

təmsilçiləri: Naxçıvanla turizm əlaqələri imkanlarında 

maraqlıyıq” başlığı altında infotura qatılmış turistlərin maraqlı 

təəssüratları yer alıb. 15 aprel sayında isə amerikalı jurnalist 

Peter Teysin “Azərbaycanın zərbxanalarına səfər” adlı 

məqaləsi yenidə qəzetdə dərc olunub.  

Qəzetin 18 aprel sayında Beynəlxalq abidələr və tarixi 

yerlər günü ilə bağlı “Tarix və memarlıq abidələri milli 

sərvətimizdir” adlı tematik yazıda Naxçıvan abidələri haqqında 
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geniş informasiya verilir. Qəzetin 16 aprel tarixli nömrəsində 

isə “Memarlıq inciləri” rubrikasında “İmamzadə türbəsi İslami 

dəyərlərin güzgüsüdür” adlı maraqlı yazı dərc olunmuşdur. 

Qəzetin 27 aprel sayında 2016-cı il 18 mart tarixli Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisində “Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında turizmin inkişaf etdirilməsi” ilə bağlı 

müşavirənin icrasına həsr olunmuş “Turizm müşavirəsində 

qarşıya qoyulan vəzifələr icra olunur” adlı rəsmi yazı 

verilmişdir. Qəzetin 28 aprel sayında isə Litvada dərc olunmuş 

“Naxçıvan-Azərbaycanın kəşf edilməmiş diyarı, Nuh 

Peyğəmbərin yurdu” adlı məqalə yenidən qəzetdə işıq üzü 

görmüşdür. Qəzetin 2 may sayında gənclərin Zəngəzur Milli 

Parkına təşkil olunmuş ekskursiyası barədə maraqlı xəbər dərc 

olunub.  

Qəzetin 4 may sayında Naxçıvanda keçirilən növbəti 

şahmat bayramı — “Naxçıvan-2017” Beynəlxalq Şahmat 

Festivalının açılış mərasimi barədə geniş material vardır. 

Mərasimdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov çıxış edərək iştirakçıları salamlamış, 

idmançılara uğurlar arzulamışdır.  

Qəzetin 5 may sayında isə “Xalçaçı günü” ilə bağlı 

“Xalqımızın istedad və bacarığını göstərən xalça sənəti milli 

sərvətimizdir” adlı rəsmi yazı verilmişdir.  

Qəzetin 11 may sayında ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü münasibətilə 

keçirilmiş tədbirlərdən geniş yazılar verilmiş, Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Rəssamlar Birliyinin sərgi salonunda ümummilli 

lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş rəsm sərgisi haqqında rəsmi 

xəbər dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 12 may 2017-ci il sayında dərc olunmuş 

“Naxçıvan turizmçilərin gözü ilə” başlıqlı yazıda Naxçıvana 

gəlmiş turistlərin sosial şəbəkələrdə etdikləri paylaşımlar 

haqqında yazı vardır. Qəzetin 18 may sayında isə beynəlxalq 

muzeylər günü münasibətilə “Muzeylər mədəni irsin 

qorunduğu maddi-mənəvi sərvətlər xəzinəsidir” adlı geniş 
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rəsmi yazı vardır. Qəzetin 20 may sayında isə turizmdə 

təbliğatın əhəmiyyətindən bəhs edən “Təbliğatsız turizm 

kompassız gəmi kimidir, hərəyə bir foto çəkək” başlıqlı yazı 

verilmişdir. Qəzetin 23 may sayında naxçıvanlıların sevimli 

asudə vaxt ünvanı olan Əyləncə və İstirahət Mərkəzi haqqında 

geniş yazı vardır. Qəzetin 25 may sayında Naxçıvan 

abidələrindən bəhs edən “Qədim Naxçıvanın daş yaddaşı” adlı 

maraqlı məqaləni oxumaq mümkündür. 31 may sayındakı 

“Şəhər turizminin inkişafı üçün Naxçıvanın potensial imkanları 

var” adlı yazıda Naxçıvan şəhərinin turistlərə tanıdılması ilə 

gözlənilən nəticələrdən bəhs olunur. Qəzetin eyni sayında 

akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkına 

gənclərin etdiyi ekskursiyadan da maraqlı xəbər dərc olunub.   

Qəzetin 1 iyun sayında Naxçıvanda keçirilmiş futbol 

üzrə “Heydər Əliyev kuboku” uğrunda turnirin başa çatması ilə 

bağlı keçirilmiş mərasimdən rəsmi xəbər vardır. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 

mərasimdə iştirak etmiş, qalibləri mükafatlandırmışdır. Qəzetin 

eyni nömrəsində Azərbaycan Prezidenti yanında Kütləvi 

İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun 

təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Dövlət Universitetində keçirilmiş 

“Naxçıvanın turizm potensialının tanıdılmasında medianın 

rolu” mövzusunda konfransın xəbəri xərc olunmuşdur. Qəzetin 

7 iyun sayında isə keçirilmiş konfransın iştirakçılarının 

Naxçıvan təəssüratları barədə geniş müsahibələr dərc 

olunmuşdur. Eyni məzmunlu müsahibələrə qəzetin 9 iyun 

sayında da yer verilmişdir.  

Qəzetin 10 iyun sayında “Naxçıvan tarixi abidələr 

diyarıdır” adlı yazı bu abidələrin tədqiqi və qorunması üçün 

görülən işlərdən bəhs edir. 13 iyun tarixli sayındakı “Muxtar 

respublikamız kənd turizminin inkişafı baxımından böyük 

potensiala malikdir” başlıqlı yazıda müəllifin kənd turizmi 

haqqındakı fikirləri qələmə alınmışdır. 14 iyun tarixli sayındakı 

“İslam dünyasının səyahət mərkəzi — Naxçıvan” adlı yazıda 

İslam Mədəniyyəti Paytaxtı olmağa hazrlaşan Naxçıvanda 
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turizm və səyahətlərin rahatlığından bəhs olunur. Qəzetin 17 

iyun sayında isə “Qurtuluş dastanından Əlincə zirvəsinə” adlı 

yazı ilə publisistik düşüncələr oxuculara çatdırılır. 20 iyun 

tarixli sayında dərc olunmuş “Piyada və dağ turizminin inkişafı 

üçün geniş imkanlar mövcuddur” başlıqlı yazıda ekoturizm, 

onun növləri barədə jurnalist fikirləri qələmə alınmışdır.  

Qəzetin 21 iyun sayında tarixi abidələrimizdən bəhs 

edən “Qarabağlar türbəsində qədim və orta əsr memarlıq 

elementləri əks olunub” adlı yazı ilə tanış olmaq mümkündür. 

Qəzetin 22 iyun sayında isə Ağbilaq İstirahət Mərkəzində “Yay 

məktəbi” keçən gənclərin bir günündən reportaj vardır. 27 iyun 

tarixli sayında “Naxçıvanın İslam Mədəniyyəti nümunələri” 

adlı yazıda Naxçıvan imamzadələrindən bəhs olunur. Qəzetin 

30 iyun tarixli sayında isə “Əshabi-Kəhfdə qovuşduğum 

mənəvi ucalıq” adlı jurnalist qeydləri dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 5 iyul sayında “Xalq sənətkarlığının inkişafı 

turizm sektorunda əhəmiyyətli rola malikdir” başlıqlı yazı 

hədiyyəlik əşyaların istehsalı və satışının turizmə təsirindən 

bəhs edir. 6 iyul sayında Naxçıvanda səyahətdə olmuş 

jurnalistin “Naxçıvandan əsən yellər” adlı təəssüratları dərc 

olunmuşdur. Eyni səhifədə Azərbaycanın İslam dünyası ilə 

mədəni bağlarının qurulmasında Naxçıvanın əhəmiyyətinə dair 

Pakistan mətbuatında getmiş yazı barədə rəsmi xəbər vardır. 

Yenə də həmin nömrədə ekoturizm həvəskarları üçün 

“Qanlıgöl əfsanəsi” adlı maraqlı yazı vardır. 7 iyul sayında 

“Naxçıvan: İslam mədəniyyətinin çoxəsrlik nailiyyətlərinin 

layiqincə qorunub yaşandığı məkan” başlıqlı yazı ilə müəllif 

Naxçıvanın İslam mədəniyyətinin qorunub saxlanılmasındakı 

tarixi nailiyyətlərindən bəhs edir. Eyni nömrədə “Yer üstündə 

sərvəti var, Hər bir eldə şöhrəti var — hansı məkandır...?” 

başlıqlı məqalə ilə Naxçıvanda səyahətdə olmuş jurnalistin 

təəssüratları yer almışdır.  

Qəzetin 8 iyul 2017-ci il tarixli sayı demək olar ki, 

tamamən turizm məzmunludur. İlk olaraq iyulun 7-də 

“Naxçıvan” Universitetində plenar iclası keçirilmiş 
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“Naxçıvanın türk-İslam mədəniyyəti abidələri: tarixdə və 

günümüzdə” Beynəlxalq konfransı haqqında rəsmi material 

dərc olunub. Konfransda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış edərək İslam 

mədəniyyətinin geniş yayıldığı bu coğrafiyada Naxçıvanın 

tutduğu mövqedən danışmış, qədim diyarda türk-İslam 

mədəniyyəti abidələrinin qorunması və tədqiqinə göstərilən 

qayğıdan bəhs etmişdir. Növbəti səhifədə Belçika Krallığının 

ölkəmizdəki səfirinin Naxçıvanla tanışlığı barədə xəbər 

yerləşdirilib və “Xalq qəzeti”nin baş redaktoru Həsən 

Həsənovun “Naxçıvan: bu torpağın bu günü də, dünəni də 

qürur doğurur” adlı geniş yazısı dərc olunub. Yazının davamı 

qəzetin 11 iyul sayında yer alıb. Həmin nömrədə “Açıq səma 

altında nümayiş olunan daş yaddaşımız” adlı rəsmi yazı və 

“Beynəlxalq konfransın iştirakçılarının Naxçıvanla bağlı 

təəssüratları” yer alıb. Qəzetin 12 iyul sayında “Oxucu 

məktubları” bölümündə Ağbulaq İstirahət Mərkəzində xoş və 

mənalı günlər keçirmiş bir tələbənin minnətdarlıq məktubu da 

vardır. Qəzetin 15 iyul sayında isə “Naxçıvanın türk-islam 

mədəniyyəti abidələrindəki meandr motivinin tarixi kökləri” 

adlı məqalə diqqəti cəlb edir. Eyni nömrədə Naxçıvan 

Televiziyası əməkdaşının “Mərcan gözlü Batabata gəlmişəm” 

başlıqlı yazısı dərc olunmuşdur. Qəzetin 18 iyul tarixli sayında 

dərc olunmuş “Naxçıvan-Nehrəm turizm marşrutu” adlı yazı 

qeyri-adi məzmunu ilə fərqlənir. 19 iyul sayında isə 

Naxçıvanda olmuş turistlərin fikirlərindən ibarət “Şərq 

memarlığının incisi turistlərdə dərin təəssürat yaradır” başlıqlı 

yazı dərc olunmuşdur. Qəzetin 25 iyul sayında Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzində göstərilən nümunəvi xidmətdən bəhs 

edən geniş yazı vardır. 28 iyul sayında “Kəngərli rayonunun 

turizm sahəsində potensial imkanları var” başlıqlı yazı ilə bu 

bölgədəki turizm ehtiyatları haqqında geniş məlumat verilir. 29 

iyul sayında “Şərur yallısı” milli mədəniyyətimizin 

güzgüsüdür” başlıqlı yazı ilə müəllif xalq yaradıcılığımızın bu 

mühüm təmsilçisi barədə maraqlı fikirlər bölüşür.  
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Qəzetin 2 avqust sayında Naxçıvan Duzdağından bəhs 

edən iki xəbər vardır. Türkiyənin İqdır Vilayəti valisinin 

Duzdağ haqqındakı təəssüratları və bu mərkəzdə istifadəyə 

verilmiş yeni palata haqqında rəsmi xəbər maraq doğurur. 3 

avqust sayında isə Duzdağda müalicədə olmuş acarıstanlı 

uşaqların xoş təəssüratları haqqında müsahibələr, Naxçıvan 

təbiətini tanıdan Nəbatat bağı haqqında məqalə və Ordubadın 

gözəl Göygölü haqqındakı yazı nömrəyə yaraşıq verir. 4 avqust 

sayında Naxçıvan Televiziyası əməkdaşının Naxçıvandakı 

türk-İslam mədəniyyəti abidələrindən bəhs edən maraqlı yazısı 

vardır. 10 avqust sayında “Muxtar respublikada kənd 

turizminin inkişafı üçün potensial imkanlar vardır” başlıqlı yazı 

ilə müəllif bu sahənin inkişafına göstərilən diqqətdən bəhs edir, 

gələcək perspektivlərdən danışır.  

Qəzetin 17 avqust sayında Naxçıvanda səyahətdə olmuş 

amerikalı jurnalistin zəngin təəssüratlarından ibarət yazı 

yerləşdirilib. 18 avqust sayında isə Naxçıvan Turizm 

İnformasiya Mərkəzinin fəaliyyətindən bəhs edən geniş 

informatik yazı vardır. 22 avqust sayında dərc olunmuş 

“Naxçıvan təbiəti” adlı albom-kataloq Naxçıvan haqqında 

məlumat almaq istəyən turistlər üçün faydalı nəşrdir. 23 avqust 

sayında isə “Şeyxlər başçısının şərəfinə tikilmiş abidə” adlı 

məqalədə Yusif Küseyir oğlu türbəsindən danışılır. 31 avqust 

tarixli sayda isə “Duzdağı düşünərkən...” adlı maraqlı məqalə 

yer almışdır.  

7 sentyabr nömrəsində tarixi abidələrimizdən bəhs edən 

“Zaviyyə” adlı bina yalnız Naxçıvandadır” başlıqlı maraqlı 

yazını oxumaq olar. Qəzetin 13 sentyabr sayında Naxçıvan 

Duz Muzeyinin yaradılması haqqında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 12 sentyabr 2017-ci il tarixli 

Sərəncamı dərc olunub. Bu Sərəncam Duzdağla bağlı qiymətli 

eksponatların və elmi nəşrlərin dünyaya tanıdılmasında mühüm 

qərardır. Qəzetin həmin nömrəsində “Naxçıvanın geniş dini-

ziyarət turizm potensialı vardır” baslıqlı yazı ilə müəllif 

müqəddəslər diyarı olan Naxçıvana təşkil olunan dini-ziyarət 
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turizm növündən danışır. Həmin nömrənin son səhifəsində isə 

Naxçıvan Televiziyası əməkdaşının “Qədim Naxçıvan 

hamamları həm də qiymətli memarlıq abidələridir” başlıqlı 

yazı dərc olunmuşdur.   

27 sentyabr “Turizm işçiləri günü” münasibətilə qəzetin 

həmin tarixdə olan nömrəsində dərc olunmuş “Naxçıvanda 

turizmin inkişafı üçün davamlı tədbirlər görülür” başlıqlı rəsmi 

yazıda bu sahənin inkişafına göstərilən dövlət qayğısından bəhs 

edilir. 29 sentyabr tarixli sayında isə “Ümumdünya Turizm 

Günü. Naxçıvanı təqdim edirik” adlı internet aksiyanın rəsmi 

xəbəri dərc olunub.  

Naxçıvanda turistlərin rahat alış-verişi üçün müasir 

ticarət şəbəkəsinin və firma mağazalarının yaradılması həmişə 

diqqətdə saxlanılıb. Oktyabrın 3-də Naxçıvan şəhərinin 

mərkəzində “Koton” moda və satış firmasının mağazasının 

fəaliyyətə başlaması ilə bağlı qəzetin 4 oktyabr sayında rəsmi 

yazı vardır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov tədbirdə iştirak etmiş, qardaş Türkiyə 

firmasının Naxçıvanda fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar 

kollektivi təbrik etmişdir.  

18 oktyabr tarixli sayında dərc olunmuş “Muxtar 

respublikanın landşaft ekzotikliyi turizmin inkişafı üçün geniş 

imkanlar açır” başlıqlı yazı dərc edilmişdir. Geniş panoramik 

Naxçıvan mənzərələrinin turizm cazibəsindən bəhs olunur. 

Qəzetin eyni nömrəsində Nuh Peyğəmbərin məzarüstü 

türbəsindən bəhs edən “Ulu babalarımızın yadigarı” adlı 

məqalə dərc olunmuşdur. Qəzetin 3 noyabr sayında Naxçıvan 

Dövlət Universitetində təlim keçən İtaliyanın Sienna 

Universieti əməkdaşlarının Naxçıvan haqqında təəssüratları yer 

alıb. Qəzetin 8 noyabr sayında isə milli mətbəximizin gözəl 

nümunələrindən olan Naxçıvan qovurması haqqında maraqlı 

məqalə dərc olunub.  

Naxçıvan balı öz dadı və keyfiyyəti ilə həmişə seçilib. 

Son dövrlərdə Naxçıvanda arıçılığın inkişafı da diqqətdə 

saxlanılıb. 2017-ci il noyabrın 11-də Naxçıvanda “Arıçılıq 
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məhsulları — bal festivalı” keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov festivalda 

iştirak etmişdir. Bu barədə qəzetin 14 noyabr sayında rəsmi 

yazı dərc olunmuşdur.  

Qəzetin 16 noyabr tarixli sayında “Naxçıvanda landşaft 

turizmi üçün geniş imkan var” başlıqlı yazı dərc edilmiş, 

burada qeyri-adi resurslardan bəhs olunmuşdur.  

Qəzetin 28 noyabr 2017-ci il tarixli sayında turizm 

məzmunlu iki rəsmi xəbər vardır. Belə ki, noyabrin 25-də 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov Qarabağlar Türbə Kompleksində aparılan bərpa işləri 

ilə tanış olmaq üçün buraya gəlmişdir. Ali Məclisinin Sədri 

bərpa işlərinin gedişi barədə müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini 

vermişdir. Həmin gün Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Kəngərli rayonunun Şahtaxtı 

kəndində yaradılmış Şahtaxtinskilər Muzeyində aparılmış 

yenidənqurma işləri ilə tanış olmuşdur.  

Qəzetin 6 dekabr tarixli sayında Naxçıvanda 

“Ümummilli lider Heydər Əliyev dini həmrəyliyin 

yaradıcısıdır” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 

konfransda çıxış edərək ulu öndərimizin Azərbaycana 

rəhbərliyinin hər iki dövründə dini-mənəvi dəyərlərin 

qorunmasının diqqətdə saxlanıldığını bildirmiş, ölkəmizdə 

bütün səmavi dinlərə həmişə hörmətlə yanaşıldığını 

vurğulamışdır. Qəzetin 7 dekabr tarixli sayında dərc olunmuş 

“Daş abidələrdə yaşayan tariximiz” adlı müsahibədə isə 

AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli Açıq Səma 

Altındakı Muzeydə toplanmış eksponatlardan danışır. Qəzetin 

15 dekabr sayında “Turizm” rubrikasında “Sosial-iqtisadi 

inkişafın katalizatoru” adlı yazı dərc olunmuş, burada turizmin 

iqtisadiyyatın digər sahələrinə etdiyi müsbət təsirlər təhlil 

olunmuşdur.  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbov 2017-ci il dekabrın 17-də İran İslam 
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Respublikasına səfər etmişdir. Səfər zamanı dost ölkənin 

rəsmiləri ilə görüşən Ali Məclisin Sədri iqtisadi, mədəni, 

humanitar və eləcə də turizm sahəsindəki əməkdaşlıqdan 

danışıb. Bu barədə qəzetin 20 dekabr sayında geniş rəsmi 

məlumat vardır.  

2017-ci il dekabrin 20-də Türkiyənin Baş naziri Binəli 

Yıldırım Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfərə gəlib. Səfər 

zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbovun və Türkiyənin Baş naziri Binəli Yıldırımın 

görüşü olub. Görüşdə iqtisadiyyat, kommunikasiya, təhsil və 

turizm sahəsindəki əməkdaşlıq müzakirə edilib. Bu barədə 

qəzetin 21 dekabr sayında rəsmi məlumat vardır. Qəzetin eyni 

sayındakı “Naxçıvanın qonaqlama məkanları: karvan-

saraylardan otellərədək” adlı yazıda qədim diyarın keçmişində 

mövcud olan və müasir dövrdə yaşadılan mehmanxana xidməti 

mədəniyyətindən bəhs olunur. Qəzetin 23 dekabr sayında dərc 

olunmuş “Şərq memarlığın inciləri — Naxçıvan türbələri” adlı 

yazıda diyarımızın müxtəlif yerlərindəki bu abidələrin tarixi 

dəyərindən və turizm-tanıtım potensialından bəhs olunur.  

Qəzetin 2018-ci ildəki ilk turizm mənmunlu yazısı 

Naxçıvanda səfərdə olmuş tanınmış rusiyalı alim Oleq 

Kuznetsovun Naxçıvan haqqında olan təəssüratlarıdır. 6 yanvar 

sayındakı müsahibədə alim Naxçıvan haqqında təhlükəsiz, 

rahat səyahət olunan və inkişaf edən bir bölgə təəssüratı ilə 

danışır. Qəzetin 10 yanvar tarixli sayında Naxçıvanın türk-

İslam mədəniyyəti abidələrindən bəhs edən “Dini 

ibadətgahlarımız” adlı məqalə diqqəti cəlb edir. 12 yanvar 

sayında isə “Yurdumuzda əfsanə və rəvayətlərlə bağlı yer 

adları” başlığı altında “Tarixdən səslər” rubrikası adında 

maraqlı yazı vardır. Qəzetin 21 yanvar tarixli sayında 

Naxçıvana gələn turistlərin maraqla ziyarət etdiyi Xatirə 

Muzeyindən bəhs edən “Qəhrəmanlıq tariximizin saxlanc yeri” 

adlı məqalə dərc olunub. Qəzetin 3 fevral tarixli sayında 

Naxçıvandakı tarixi abidələrdən bəhs edən “Naxçıvanda İslam 

Mədəniyyətinini mülki tikililəri — körpülər” adlı yazı dərc 
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olunmuşdur. 16 fevral tarixli sayında isə Naxçıvana gələn 

turistlərin çox üz tutduğu “Nuh yurdu” restoranından bəhs edən 

“Mədəni istirahətin məkanı” adlı məqalə dərc olunmuşdur. 23 

fevral tarixli sayında isə “Naxçıvan xarici mediada” 

rubrikasında amerikalı jurnalist Peter Teysin əcnəbi xəbər 

agentliyinə verdiyi müsahibədən bəhs edən “Spero” xəbər 

agentliyi Azərbaycanda müsəlman tolerantlığını 

qiymətləndirir” adlı məqalə dərc olunub.  

Qəzetin 1 mart tarixli sayında “Naxçıvanda İslam 

Mədəniyyətinin mülki tikililəri — karvansaraylar” adlı digər 

bir məqalə dərc olunmuşdur. Qəzetin 16 mart tarixli sayında 

“Ölkəmizi tanıyaq” devizi ilə keçirilən tur aksiyaları haqqında 

məlumat və aksiyaların gedişindən reportaj dərc olunub. Eyni 

məzmunlu xəbər və gənclərin təəssüratları qəzetin növbəti 17, 

18 və 30 mart tarixli saylarında yer alıb.  

Hər il Novruz bayramı şənlikləri ölkəmizin hər yerində 

olduğu kimi Naxçıvan Muxtar Respublikasında da böyük 

coşqu ilə qeyd olunur. 2018-ci ildə də Novruz bayramı 

Naxçıvanda təntənə ilə qeyd olunmuş, əsl el bayramına 

çevrilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov bayram şənliklərində naxçıvanlılarla birgə 

iştirak etmişdir. Bu barədə qəzetin 20 mart tarixli sayında geniş 

rəsmi yazı vardır. Qəzetin 3 aprel sayında aparılmış kompleks 

quruculuq işlərindən sonra Ordubad dəmir yol stansiyasının 

istifadəyə verilməsindən bəhs edən rəsmi yazı vardır. Aprelin 

2-də keçirilmiş açılış tədbirində Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış edərək dəmir yol 

nəqliyyatının muxtar respublika iqtisadiyyatında və 

sərnişindaşımadakı əhəmiyyətindən danışmışdır. Həmin gün 

muxtar respublikanın dəmir yol təsərrüfatına gələcəkdə 

turistlərin də istifadə edə biləcəyi tam komfortlu 8 yeni sərnişin 

vaqonu təqdim olunmuşdur.  

Qəzetin 5 aprel tarixli sayında türk-İslam 

mədəniyyətinin nadir nümunəsi olan Ordubad 

Qeysəriyyəsindən bəhs edən yazı vardır.  
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2018-ci il aprelin 6-da İran İslam Respublikasının xarici 

işlər naziri Naxçıvan Muxtar Respublikasında səfərdə 

olmuşdur. Səfər zamanı qonaq Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovla görüşmüş, muxtar 

respublika ilə dost ölkə arasındakı iqtisadi-mədəni və turizm 

əlaqələrinin perspektivləri müzakirə olumuşdur. Qonaq Duzdağ 

Fizioterapiya Mərkəzində və Naxçıvan Dövlət Universitetində 

də olmuşdur.  

Qəzetin 8 aprel sayında isə şəhərimizdə səyahətdə olan 

turistlərin də maraqla izlədiyi növbəti “Kətə” festivalı barədə 

material dərc olunmuşdur. Qəzetin 10 aprel sayında 

Naxçıvanda keçirilmiş info-turdan reportaj və tur 

iştirakçılarının təəssüratları dərc olunub. Eyni məzmunlu yazı 

qəzetin 11 aprel sayında da vardır.  

Qəzetin 17 aprel sayında Nehrəm İmamzadəsinin 

bərpasından sonra keçirilən açılışla bağlı “Nehrəm İmamzadəsi 

bərpa olunmuşdur” başlıqlı rəsmi yazı vardır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov bu tədbirdə 

iştirak etmişdir. Qəzetin eyni sayında turizm statistikasının 

əhəmiyyətindən bəhs edən “Turizmdə əhatəli statistika günün 

tələbidir” adlı yazı vardır.  

18 aprel 2018-ci ildə Beynəlxalq Abidələr və Tarixi 

Yerlər Günündə qəzetdə getmiş rəsmi yazının mövzusu 

“Muxtar respublikamızda tarixi-mədəni irsimiz qorunub 

yaşadılır” adlanır.  

25 aprel 2018-ci ildə Naxçıvanda Duz Muzeyi 

istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov muzeyin açılışında iştirak 

etmiş, Naxçıvan Duzdağında aparılmış arxeoloji ekspedisiyalar 

zamanı aşkar edilmiş maddi-mədəniyyət nümunələrinin 

sərgiləndiyi Duz Muzeyinin yaradılmasının mühüm hadisə 

olduğunu qeyd etmişdir. Bu barədə qəzetin 26 aprel sayında 

rəsmi məlumat vardır.  

Qəzetin 16 may sayında Naxçıvanda ilk informasiya 

agentliyi olan “Nuhçıxan” informasiya agentliyinin təqdimatı 
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barədə xəbər yer alıb. Agentlik Naxçıvanın turizm 

potensialının tanıdılmasında müstəsna əhəmiyyətli xəbərlər 

yayır.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

2018-ci ilin mayın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikasına 

səfər edib. Səfər zamanı ölkə başçısı bir sıra istehsal və 

mədəniyyət müəssisələrinin açılışını etmiş, ictimaiyyət 

nümayəndələri ilə görüşmüşdür. Bu barədə qəzetin 17 may 

tarixli sayında məlumat verilir. Qəzetin 18 may tarixli sayında 

isə Beynəlxalq Muzeylər Gününə həsr olunmuş “Muzeylər 

xalqımızın maddi-mənəvi xəzinəsidir” adlı yazı dərc olunub.  

Qəzetin 23 may tarixli sayında “Euronews” 

telekanalının Duzdağ haqqındakı verilişindən xəbər və “Daş 

abidələri qoruyan muzey” adlı məqalə yerləşdirilib. 25 may 

tarixli sayda isə “Naxçıvan — bəşəriyyətin beşiyi” IV 

Beynəlxalq Rəsm Festivalı iştirakçılarının əsərlərindən ibarət 

sərginin açılışından rəsmi xəbər dərc olunub. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sərginin 

açılışında iştirak etmişdir.  

Qəzetin 5 iyun sayında üç turizm məzmunlu yazı vardır. 

Bunlardan birincisi türkiyəli sənətçi, rəssam və jurnalist Hülya 

Sezginin Naxçıvan təəssüratları, ikincisi ABŞ vətəndaşı Erik 

Olsonun təəssüratları, üçüncüsü isə Qarabağlar kəndindəki 

Asnı piri barədə olan məqalədir. Qəzetin növbəti 6 iyun tarixli 

sayında “Naxçıvanda geniş müalicə turizm potensialı vardır” 

başlıqlı yazı dərc olunub. 7 iyun sayında isə “Naxçıvan 

şəhərinin İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı seçilməsini 

şərtləndirən amillər” adlı geniş təhlili yazı vardır.  

Qəzetin 8 iyun 2018-ci il sayında Naxçıvan şəhərinin 

2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilməsi ilə 

əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin iclası barədə rəsmi 

xəbər yer alıb. Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış 

Təşkilat Komitəsinin sədri Vasif Talıbov və təşkilatın digər 
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üzvləri bu istiqamətdə görülən işləri əks etdirən sərgiyə 

baxmışlar. Eyni nömrədə Təşkilat Komitəsi üzvlərinin 

Qarabağlar Türbə Kompleksində olması haqqında xəbər və 

“Xan Sarayı” adlı məqalə də dərc olunub.  

2018-ci il iyunun 20-də Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri, Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı elan edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış 

Təşkilat Komitəsinin sədri Vasif Talıbov İslam, Təhsil, Elm və 

Mədəniyyət Təşkilatının Baş direktoru Əbdül Əziz Osman əl-

Tuveycri və “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”in 

açılış tədbirində iştirak etmək üçün Naxçıvana gəlmiş xarici 

ölkələrin nümayəndələri ilə görüşüb. Həmin gün Naxçıvan 

İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”in açılış tədbiri olub, 

tədbirin iştirakçıları Naxçıvanla tanış olublar. Bütün bunlar 

haqqında “Şərq qapısı” qəzetinin 21 iyun tarixli sayında geniş 

məlumat verilib.  

Qəzetin 22 iyun tarixli sayında “İslama münasibətin 

Naxçıvan modeli” adlı məqalə və “Naxçıvan İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”in açılış tədbiri iştirakçılarının 

təəssüratlarından ibarət geniş müsahibə dərc olunub. Qəzetin 

növbəti sayında akademik İsa Həbibbəylinin “Naxçıvan — 

İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” adlı geniş yazısı da dərc 

olunmuşdur. 29 iyun sayında isə Naxçıvanda səfərdə olmuş 

Almaniya vətəndaşının Naxçıvana səfərindən qeydlər dərc 

olunub. 30 iyun tarixli nömrədə isə iyunun 28-də Naxçıvanda 

keçirilmiş III Beynəlxalq Gənclik Araşdırmaları Konqresi 

iştirakçılarının təəssüratları və “Şahbuzun cənnət guşəsi Kükü” 

adlı məqaləni oxumaq mümkündür.  

Qəzetin 2018-ci ilin 5 iyul sayında Qarabağlar Türbə 

Kompleksinin bərpasından bəhs edən “Möhtəşəm memarlıq 

incisi” adlı yazıda türbənin tarixi ilə əlaqədər maraqlı alim 

fikrləri də bölüşülüb. Qəzetin 6 iyul 2018-ci il tarixli sayında 

isə Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpadan sonra istifadəyə 

verilməsi ilə bağlı açılış tədbirinin rəsmi xəbəri dərc 

olunmuşdur. Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
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Məclisinin Sədri Vasif Talıbov iştirak etmişdir. Ali Məclisin 

Sədri mərasimdə çıxış edərək xalqımızın canlı tarixi nümunəsi 

olan Qarabağlar Türbə Kompleksinin bərpa olunmasının 

mühüm hadisə olduğunu deyərək, sovet dövründə dağılmaq 

təhlükəsi yaşayan abidəni yenidən həyata qaytaran bərpaçılara 

təşəkkür etmiş, türbəyə ekskursiyaların təşkili barədə tapşırıq 

vermişdir. Qəzetin həmin sayında “Naxçıvan sikkələri dünya 

muzeylərində” adlı yazı da Naxçıvanın tarixi zənginliyi 

baxımından turist marağı kəsb edir.  

Qəzetin 7 iyul sayında dərc olunmuş “Azərbaycana və 

onun Naxçıvan Muxtar Respublikasıqa səfərim” adlı yazıda 

Naxçıvanda səyahətdə olmuş alman səyyahın təəssüratları 

orijinal fotolarla verilmişdir. Digər bir mühüm turizm 

məzmunlu material isə qəzetin 10 iyul sayındakı Türkiyənin 

“TRT World” kanalının Naxçıvanın erməni işğalından azad 

olunmuş ərazilərindən yayınladığı reportajlar barəsində olan 

yazıdır. Növbəti bir maraqlı yazı isə qəzetin 11 iyul sayında 

AMEA-nın müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərlinin imzası ilə dərc 

olunmuş “Qarabağlar türbəsini inşa etdirən qadın kim olub?” 

başlıqlı məqalədir. Bu məqalədə müəllif tarixi araşdırmalar 

nəticəsində türbəinin Elxanilər hökmdarı Hülaki xanını arvadı 

Qudi xanımın əmri ilə tikildiyini bildirir. Qəzetin 12 iyul 

sayındakı “Kənd turizmi mənalı istirahət növüdür” başlıqlı 

yazıda isə Naxçıvandakı dağ kəndlərinin bu turizm növü üzrə 

potensialına toxunulub. Həmin səhifədəki digər bir xəbərdə isə 

Qarabağlar Türbə Kompleksinə təşkil olunmuş ekskursiyadan 

danışılır. Qəzetdə silsilə olaraq dərc olunan turizm marşurtları 

yazılarının davamı kimi “Naxçıvan-Qarabağlar turizm 

marşrutu” adlı məqalə isə qəzetin 15 iyul tarixli sayında yer 

alıb.  

Naxçıvanda qış turizmi növləri üçün də geniş potensial 

vardır. Bu məqsədlə fəaliyyət göstərən Ağbulaq Xizək 

Mərkəzinin təməli hələ 2018-ci il iyulun 17-də atılmışdır. Bu 

tədbirdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbov iştirak edərək mərkəzin layihəsinə baxmışdır. Bu 
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barədə qəzetin 18 iyul 2018-ci il tarixli sayında rəsmi yazı 

vardır.  

Qəzetin 19 iyul saylı nömrəsində dərc olunmuş 

“Nehrəm İmamzadəsi” adlı yazıda isə Nehrəmdəki bu tarixi 

abidə barəsində oxuculara məlumat verilir. Ordubadın 4 fəslin 

gözəlliklərini eyni anda yaşada bilən Göygölü haqqında 

maraqlı bir yazı isə qəzetin 21 iyul tarixli sayında dərc olunub. 

Qəzetin növbəti — 24 iyul tarixli sayında isə gənclərin 

Ağbulaq İstirahət Mərkəzindəki mənalı asudə vaxtından bəhs 

olunan yazı vardır. Növbəti 25 iyul tarixli sayda isə “Naxçıvan 

abidələri və dövlətçilik tariximiz” adlı yazı ilə AMEA 

Naxçıvan bölməsinin sədri, akademik İsmayıl Hacıyev qədim 

abidələrimizdə yaşayan tarixin ciddi şəkildə öyrənilməsi 

zərurətindən bəhs edir.  

Şahbuz özünün təbiəti ilə təkcə muxtar respublikamızda 

deyil, bütün ölkəmizdə yaxşı tanınan turizm məkanıdır. 

Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti Mətanət 

Məmmədovanın qəzetin 28 iyul sayındakı “Bütün mövsümlər 

üçün əvəzsiz turizm məkanı Şahbuz” başlıqlı yazısı da bu 

mənada çox informativdir. Qəzetin 3 avqust sayında isə 

Naxçıvanda səyahətdə olmuş Yaponiya vətəndaşlarının 

təəssüratlarından ibarət olan “Əgər Azərbaycana səfər 

edəcəksinizsə biz tövsiyə edirik ki, Naxçıvana səfər edin” adlı 

geniş fotoetüdlü yazıya rast gəlirik. Qəzetin 8 avqust taixli 

sayında “Tariximizin daş yaddaşı” rubrikasında Culfa rayonu 

ərazisindəki memarlıq abidələrindən bəhs olunur. Qəzetin 10 

avqust tarixli sayında Qarabağlar Türbə Kompleksi ilə bağlı 

yeni araşdırmalar mənbəyi olan kitabın nəşri barədə oxuculara 

məlumat verilir. Növbəti, 11 avqust tarixli sayında isə qəzet 

Naxçvan şəhərindəki Heydar Əliyev Mədəniyyət və İstirahət 

Parkındakı yaradılmış mədəni şəraitdən bəhs edir. Digər bir 

mühüm turizm məzmunlu yazı isə qəzetin növbəti — 14 avqust 

tarixli sayındakı “Mövcud potensial Naxçıvanın turizm 

imkanlarını genişləndirir” başlığı ilə verilib. Burada turizmin 

iqtisadiyyatın digər sahələri ilə inteqrativ əlaqələri təhlil 
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olunaraq, onun inkişaf perspektivlərinə toxunulur. Qəzetin 16 

avqust tarixli sayında “Sirli-sehrli, möcüzəvi Əshabi-Kəhf” 

başlıqlı yazı ilə bu müqəddəs məkandakı ziyarətlərdən, burada 

yaradılmış şəraitdən danışılır. Qəzetin 25 avqust tarixli sayında 

isə “Naxçıvana səyahət etməyin yeddi səbəbi” adlı yazı ilə 

müəllif burada mövcud olan turizm ehtiyatlarının 

müxtəlifliiyndən danışır.  

Qəzetin 4 sentyabr 2018-ci il tarixli sayında Böyük 

Britaniya vətəndaşının Naxçıvana səfəri barədə sosial 

şəbəkələrdəki təəssüratından bəhs edən xəbər də oxucular üçün 

maraqlıdır. Qəzetin 5 senytabr tarixli sayında isə qəzetdə 

yenidən Şahbuzun turizm cazibəsi işıqlandırılıb. “Yurdumuzun 

ecazkar bölgəsi — Şahbuz” başlıqlı yazıda maraqlı fotoşəkillər 

və informasiya vardır. Digər bir turizm məzmunlu yazı isə 7 

sentyabr tarixdə dərc olunmuş “Tariximizin möhtəşəmlik əsəri 

— Əlincə” adlı məqalədir.  

2018-ci ildə Naxçıvanın İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı 

elan edilməsi ilə bağlı keçirilmiş tədbirlər arasında 7 sentyabr 

tarixdə “Naxçıvan” Universitetində keçirilmiş “Naxçıvan: 

İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” mövzusunda beynəlxalq 

konfrans da vardır. Qəzetin 8 sentyabr tarixli sayında bu barədə 

rəsmi yazı və iştirakçıların təəssüratları yer alıb. Qəzetin 

növbəti — 11 sentyabr tarixli sayında isə konfrans 

iştirakçılarının Naxçıvandakı türk-İslam mədəniyyəti abidələri 

ilə tanışlığından və Naxçıvanda keçirilmiş “Milli geyimlər” 

festivalından geniş reportajlar verilmişdir. 12 sentyabr tarixli 

sayında qəzet Naxçıvanda müalicə turizminin təşkili üçün 

mövcud olan ehtiyatlar mövzusuna toxunur. Qəzetin 20 

sentyabr sayında isə “Qarabağlar: orta əsrlərin möhtəşəm 

əsərinə günümüzdən baxış” adlı maraqlı məqalə vardır. 

Naxçıvandakı buzxanalar da bu gün mühüm turizm cazibəsinə 

malikdir. Onların bərpa olunması isə turizm ehtiyatlarımızın 

daha da zənginləşməsi deməkdir. Qəzetin 21 sentyabr 

sayındakı “Minillik məişət mədəniyyətimizin göstəricisi — 

buzxanalar” adlı yazı bu mənada maraqla oxunur.  
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2018-ci il sentyabrın 22-də Naxçıvanda turizm 

baxımından da çox böyük əhəmiyyəti olmuş bir hadisə baş 

vermişdir. Naxçıvanda təşkil olunmuş “Avropa günləri”ndə 

iştirak etmək üçün Naxçıvana gəlmiş Avropa İttifaqının 

ölkəmizdəki nümayəndəliynin rəhbəri və Avropa İttifaqına üzv 

olan ölkələrin səfirləri Naxçıvanda olmuşlar. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov qonaqlarla 

görüşmüşdür. Sentyabrın 23-də “Naxçıvanqala” Tarix-

Memarlıq Kompleksində “Avropa şəhərciyi”nin açılış tədbiri 

keçirilmişdir. Burada təşkil olunmuş Naxçıvan stendində milli 

geyimlərimiz, mətbəx nümunələrimiz, xalça toxunuşu təqdim 

olunmuşdur. Daha sonra “Avropa günləri” çərçivəsində silsilə 

tədbirlər keçirilmişdir. Bütün bunlar haqqında qəzetin 25 

sentyabr saylı nömrəsində geniş yazılar verilmişdir. Bu sayda 

avropalı qonaqların təəssüratları da işıqlandırılmışdır. 27 

sentyabr — ”Turizm işçiləri günü”ndə qazetdə “Naxçıvan 

zəngin turizm potensialına malikdir” adlı tematik yazı 

verilmişdir. 28 sentyabr sayında isə Duzdağ Fizioterapiya 

Mərkəzi haqqında yazı dərc olunub. Qəzetin 29 sentyabr 

sayında verilmiş Ordubadın Göygölünü təsvir edən fotoetüd 

göz oxşayır. Qəzetin 5 oktyabr sayında isə Naxçıvan xalçaçılıq 

ənənələrindən bəhs edən “Naxçıvanda xalçaçılıq: tarix və 

müasirlik” adlı yazı diqqətii cəlb edir. Qəzetin 6 oktyabr 

sayında növbəti turizm başlıqlı yazı vardır. Bu, “Naxçıvan 

payız fəslində də turistlər üçün cazibədar məkandır” adlanır. 

Qəzetin 10 oktyabr sayında isə Naxçıvana səyahətə gəlmiş 

turistlərin təəssüratlarından ibarət “Səyyahlar Naxçıvanla bağlı 

video və fotolar paylaşıblar” adlı xəbər yerləşdirilib. Qəzetin 

17 oktyabr sayında isə “Naxçıvan 2018-ci il üçün İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtıdır” başlıqlı xəbərlə Tacikistian 

portalında getmiş materialın xəbəri vardır.  

20 okytabr 2018-ci ildə Naxçıvanda növbəti “Arıçılıq 

məhsulları - bal festivalı” keçirilmişdir. Festivalda Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov iştirak 

etmiş, Naxçıvan balının sərgisi ilə tanış olmuşdur. Bu barədə 
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qəzetin 21 oktyabr sayında geniş rəsmi yazı vardır. Qəzetin 

eyni nömrəsində qardaş Türkiyədən Naxçıvana gəlmiş 

jurnalstlərin təəssüratlarından ibarət geniş yazı da yerləşdirilib. 

Jurnalistlərin təəssüratlarından ibarət digər bir yazı isə qəzetin 

23 oktyabr sayında “Naxçıvan qeydləri” başlığı ilə dərc 

olunub. Qəzetin 27 oktyabr sayında isə “Naxçıvan qədim türk 

yurdudur” başlıqlı yazı ilə Türkiyənin “İğdır” qəzetində dərc 

olunmuş yazı yerləşdirilib. Eyni nömrədə “Qarabağlar Türbə 

Kompleksi mədəni sərvətimizdir” adlı yazını da oxumaq olar.  

  Naxçıvanda keçirilmiş festivallarla bağlı qəzetin 

növbəti xəbəri 13 noyabr sayında oxumaq olar. Belə ki, 10 

noyabr 2018-ci ildə Naxçıvanda “Ailə təsərrüfatı məhsulları 

festivalı” keçirilmişdir. Festivalda Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov iştirak edərək 

ailə təsərrüfatı məhsullarının sərgisi ilə tanış olmuş, ailə 

təsərrüfatlarına dəstək olunması üçün tapşırıqlar vermişdir. 

Qəzetin 22 noyabr sayında isə “Ordubad mətbəxinin ləziz 

yeməkləri” adlı yazını oxumaq mümkündür.  

26 noyabr 2018-ci ildə Naxçıvanda Türk Şurası 

Liderlərinin Naxçıvan Forumu keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov forumun 

açılışında iştirak etmişdir. Forum barədə qəzetin 27 noyabr 

tarixli sayında geniş rəsmi xəbər vardır. Qəzetin həmin sayında 

forum iştirakçılarının Naxçıvan haqqında təəssüratlarından 

bəhs edən bir neçə yazı da vardır. Həmin forunum digər 

iştirakçılarının Naxçıvan haqqında təəssüratları isə qəzetin 28 

noyabr tarixli sayında dərc olunub. Qəzetin 29 noyabr və 26 

dekabr tarixli saylarında isə “Bir qalanın sirri” başlıqlı yazıda 

“Naxçıvanın 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı” 

mövzusuna toxunulub.  

Qəzetin 4 dekabr 2018-ci il sayında “Naxçıvanda ilk: 

gözoxşayan möhtəşəm bir məkanda Kənd Turizm-İstirahət 

Bölgəsi yaradılır” adlı yazı vardır. Söhbət Şahbuz rayounun 

Ağbulaq kəndində turistlər üçün yaradılmış şəraitdən gedir. 



 

 

  

149 

Eyni nömrədə Naxçıvan Duz Muzeyinin saytının istifadəyə 

verilməsi haqda xəbər də vardır.  

5 dekabr 2018-ci ildə Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət 

Bölgəsinin təqdimatı olub. Təqdimat mərasimində Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış 

edərək Ağbulaq kəndində ilin bütün fəsillərində turizm 

fəaliyyətinin təşkili üçün infrastruktur yaradılmasının 

əhəmiyyətindən danışmışdır. Ali Məclisin Sədri kənddə 

turistlərin qalması üçün komfortlu şəraitin yaradılması, ekoloji 

təmiz ərzaq məhsulları istehsalının artırılması tapşırığını 

vermişdir. Həmin gun Ali Məclisin Sədri Ağbulaq Xizək 

Mərkəzində aparılan tikinti işləri ilə də tanış olmuşdur. Bunlar 

barədə qəzetin 6 dekabr tarixli sayında geniş rəsmi xəbər 

vardır. Eyni sayda “Tarixi-mədəni irsimizin yadigarı — 

Qazançı körpüsü” adlı yazını, “CNN arabic” telekanalının 

internet saytında Haçadağla bağlı yerləşdirilmiş məqaləni və 

Qarabağlar Türbə Kompleksinin saytının istifadəyə verilməsi 

barədə xəbəri də oxumaq olar.  

  Qəzetin 14 dekabr sayında Naxçıvan Duzdağından bəhs 

edən “Diyarımızın özü qədər qədim duz yaddaşı” adlı məqalə 

vardır. 15 dekabr sayındakı “İslami dəyərlər və dini-tarixi 

abidələr məkanı — Naxçıvan” adlı yazıda qədim yurdun tarixi 

zənginliklərindən söhbət açılır.  

15 dekabr 2018-ci ildə Naxçıvanda Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov İSESKO-nun 

Baş direktorunun və TÜRKSOY-un Baş katibinin müavinləri 

ilə görüşüb. Həmin gün Naxçıvanda “Naxçıvan İslam 

Mədəniyyətinin Paytaxtı-2018”in bağlanış tədbiri keçirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri, Naxçıvan 

şəhərinin 2018-ci il üçün İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı elan 

edilməsi ilə əlaqədar yaradılmış Təşkilat Komitəsinin sədri 

Vasif Talıbov, İslam Təhsil, Elm Mədəniyyət Təşkilatının baş 

direktorunun müavini Amina Əl-Həcri, TÜRKSOY-un Baş 

katibinin müavini Fuat Pırtaş Naxçıvanda “Naxçıvan İslam 
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Mədəniyyətinin Paytaxtı - 2018”-in bağlanış tədbirində iştirak 

etmişlər.  

Həmini gün bağlanış tədbirinin iştirakçıları Naxıçvan 

şəhərinin görməli yerləri ilə tanış olublar. İslam Təhsil, Elm, 

Mədəniyyət Təşkilatının baş direktorunun müavini Amina Əl-

Həcri Naxçıvana səfər təəssüratları barədə müsahibə verib. 

Bütün bunlar haqqında geniş informasiya qəzetin 16 dekabr 

sayında dərc olunub.  

Qəzetin eyni nömrəsində “Naxçıvan” Universitetində 

keçirilmiş “Türk-İslam əxlaq fəlsəfəsinin qurucu memarları: 

Türküstandan Anadoluya irfan məktəbinin alimləri”nin 2-ci 

beynəlxalq konfransı barədə də xəbər yerləşdirilib. Nömrənin 

son sayında konfrans iştirakçılarının təəssüratları dərc olunub.  

Qəzetin 18 dekabr tarixli sayında Türkiyə Respublikası 

Ərzurum Vilayətinin valisi Okay Memiş və onun rəhbərlik 

etdiyi nümayəndə heyətinin Naxçıvan Muxtar Respublikasına 

rəsmi səfəri barədə yazı dərc olunub. Səfər zamanı qonaqlar 

muxtar respublikanın təhsil, səhiyyə və mədəniyyət 

müəssisələri ilə tanış olublar. Qəzetin 19 dekabr tarixli sayında 

isə qonaqların Naxçıvan haqqındakı təəssüratları dərc olunub. 

Qəzetin 26 dekabr 2018-ci il tarixli sayında turizm məzmunlu 

iki yazı diqqəti cəlb edir. Gülüstan türbəsindən bəhs edən 

“Azərbaycan memarlığının daş sənət incisi” və “Naxçıvanda 

idman turizminin inkişafı üçün geniş imkanlar var” adlı 

məqalələr həmin ilin son turizm məzmunlu yazılarıdır.  

2019-cu ildə qəzetin Naxçıvanın turizm ehtiyatlarına 

toxunan ilk yazısı 8 yanvar tarixli “Tarixi körpülər Naxçıvanın 

memarlıq və mədəniyyətinin göstəricisidir” başlığı ilə verilib. 

23 yanvar tarixli sayında Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Turizm Departamentinin “2018-2022-ci illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respub-likasında turizmin inkişafına dair Dövlət 

Proqramı”nın icrası ilə bağlı rəsmi yazısı dərc olunmuşdur. 25 

yanvar 2019-cu il sayında isə “Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin 

Paytaxtı-2018” kitabının nəşri barədə xəbər verilmişdir. 

Qəzetin 5 fevral tarixli sayında “Ağbulaq Kənd Turizm-
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İstirahət Bölgəsi üzrə rekreasiya qiymətləndirilməsi” adlı təhlili 

yazı dərc olunub. 16 fevral tarixli sayında qəzetdə Almaniyanın 

“Berlin Travel” şirkətinin və Pakistanın “Daily Times” 

qəzetinin Naxçıvan haqqında paylaşdığı yazılardan xəbərlər 

dərc olunub.  

Qəzetin 5 mart tarixli sayında Naxçıvanda səfərdə 

olmuş Türkiyə jurnalistinin “Naxçıvan təəssüratlarım” adlı 

geniş yazısı dərc olunub. Qəzetin 12 mart tarixli sayında isə 

Darıdağda Arsenli Su Müalicə və İstirahət Kompleksinin inşa 

olunacağı barədə rəsmi xəbər vardır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov mayın 9-da 

tikinti aparılacaq əraziyə gəlmiş və kompleksin layihəsinə 

baxmışdır. Qəzetin 16 mart tarixli sayında “Səs” qəzetinin baş 

redaktorunun “Tarixlərdə yaşayan ulu Naxçıvan” adlı geniş 

yazısını oxumaq mümkündür. 19 mart tarixli sayda isə 

“Ölkəmizi tanıyaq” maarifləndirici tur aksiyasının 

iştirakçılarının Naxçıvan haqqındakı təəssüratlarına yer verilir.  

20 mart 2019-cu il tarixli sayda bir gün öncə 

Naxçıvanda Novruz bayramı münasibətilə keçirilmiş 

ümumxalq şənliyindən geniş material dərc olunub. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 

bayram şənliyində iştirak edib. Qəzetin 29 mart tarixli sayında 

Türkiyə Dağçılıq Federasiyası üzvlərinin Xocalı soyqırımının 

ildönümü münasibətilə Haçadağa etdiyi yürüşdən sonra 

yayımladıqları “Zamanın durdurulduğu Qaf Dağı ölkəsi... 

Naxçıvan Muxtar Respublikası” adlı maraqlı yazısı dərc 

olunub.  

Qəzetin 3 aprel 2019-cu il tarixli sayında “Muxtar 

respublikada turizmin inkişafı diqqətdə saxlanılır” başlıqlı 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 

rəsmi yazısı dərc olunmuşdur. Statistikaya görə muxtar 

respublikaya 2008-ci ildə 219 min, 2010-cu ildə 288 min, 

2018-ci ildə isə 415 min nəfər turist gəlmişdir. Qəzetin 6 aprel 

sayında isə Böyük Britaniyanın “Wanderlust” jurnalının 

Naxçıvan haqqındakı məqaləsi barədə xəbər vardır. Qəzetin 9 
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aprel tarixli sayında isə bir-birindən maraqlı turizm məzmunlu 

yazılar vardır. “Ərəbistanın turizm firmaları Naxçıvanı təbliğ 

edir” başlıqlı yazı, Rusiyanın “Mədəniyyət” televiziyasının 

Naxçıvanda apardığı çəkilişlər barədə xəbər və “Xalqımızın 

birlik, əzəmət və mərdlik rəmzi: yallılar” adlı yazılar maraqla 

oxunur. Qəzetin 18 aprel tarixli sayında Beynəlxalq Abidələr 

və Tarixi Yerlər Günü münasibətilə “Naxçıvan tarixi abidələr 

diyarıdır” adlı geniş yazı vardır. Qəzetin 25 aprel tarixli 

sayında Azərbaycanın Naxçıvan və Bolqarıstanın Veliko 

Tırnovo şəhərlərinin qardaşlaşması haqqında xəbər dərc 

olunub.  

1 may 2019-cu ildə Naxçıvanda ümummilli lider 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildönümünə həsr 

olunmuş “Naxçıvan-2019” Beynəlxalq Şahmat Festivalının 

acılışı olmuşdur. Açılış mərasimində Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov çıxış edərək 

Azərbaycanda şahmatın dövlət səviyyəsində himayə olunaraq 

inkişaf etdirildiyini bildirmişdir. Bu barədə qəzetin 2 may 

tarixli sayında geniş məlumat dərc olunub. Eyni sayda isə 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İğdır Ticarət Evinin 

fəaliyyətə başlaması haqqında xəbər də dərc olunub. Qəzetin 3 

may tarixli sayında isə İlham Əliyev adına Olimpiya İdman 

Kompleksinin yenidən qurulması haqqında rəsmi xəbər dərc 

olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri 

Vasif Talıbov görülən işlərlə tanış olub. Qəzetin 7 may tarixli 

sayında “Naxçıvan xarici mediada” rubrikasında “Mərkəzi 

Asiyaya açılan qapı — Naxçıvan” adlı yazı və Ukrayna 

Televiziyasının Naxçıvanla bağlı yayımladığı veriliş barədə 

xəbəri oxuyuruq. 21 may tarixli sayında “Müasir hostellər kənd 

turizmi üçün mühüm şərtdir” adlı məqalə və Naxçıvan-Əshabi-

Kəhf-Naxçıvan sərnişin nəqliyyati marşrutunun işə başlaması 

barədə xəbər dərc olunmuşdur. Qəzetin 23 may tarixli sayında 

isə Duzdaq Fizioterapiya Mərkəzinin 40 illik yubileyi ilə bağlı 

“Bir udum nəfəs” adlı məqalə dərc olunub. Qəzetin 25 may 

tarixli sayında isə Çili mətbuatında Naxçıvanla bağlı dərc 
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olunmuş yazının xəbəri yer almışdır. Qəzetin 1 iyun tarixli 

sayda dərc olunmuş “Turizmdə startap layihələri” adlı məqalə 

bu mövzuda maraqla oxunur. Qəzetin 5 iyun tarixli sayı da 

turizm baxımından zəngindir. İlk olaraq Azərbaycan 

Televiziyası əməkdaşının “Səni qarış-qarış gəzmək cənnətdə 

addımlamaq kimiydi, Naxçıvan...” adlı məqalə, Yaponiya 

Televiziyasında Naxçıvan barədə yayımlanmış məqalənin 

xəbəri və “Yurd sevgisi” rubrikasında “Yazın bir günü” adlı 

məqalə yer almışdır.  

2019-cu il iyunun 21-də Naxçıvan şəhərində “Saat 

Meydanı” Turistlik İstirahət Mərkəzi fəaliyyətə başlamışdır. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov açılışı bildirən lenti kəsmiş, yaradılmış şəraitlə tanış 

olmuşdur. Bu barədə qəzetin 22 iyun tarixli sayında rəsmi yazı 

vardır. Qəzetin 25 iyun tarixli sayında isə Türkiyənin “Skylife” 

turizm jurnalında Naxçıvan haqqında dərc olunmuş yazı ilə 

bağlı geniş material dərc olunub.  

Qəzetin 2 iyul tarixli sayında naxçıvanlıların asudə vaxt 

məkanlarından olan “Görüş yeri” kafesi haqqında məqalə dərc 

olunub. Qəzetin 16 iyul tarixli sayındakı “Naxçıvan-Sədərək 

turizm marşrutu” başlıqlı yazı ilə bu istiqamətdəki turizm 

imkanları araşdırılmış, “Əcnəbi qonaqları Naxçıvan 

təəssürtları” başlıqlı yazıda isə Naxçıvana Honkonqdan gəlmiş 

turistlərin fikirləri dərc olunub. Qəzetin 18 iyul tarixli sayında 

“Xan Sarayı” Muzey Kompleksinin fondları və zəngin 

keçmişimiz” adlı maraqlı yazı vardır. Qəzetin 24 iyul tarixli 

sayında isə “Naxçıvan turizm bazarının inkişafı üçün geniş 

imkanlar var” adlı yazıya rast gəlirik.  

2 avqust 2019-cu ildə Naxçıvan Dövlət Tarix 

Muzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı 

olmuşdur. Sərəncam qəzetin 3 avqust tarixli sayında dərc 

olunub. Qəzetin eyni sayında Naxçıvan Beynəlxalq Hava 

Limanı üçün yeni uçuş-enmə zolağının tikintisi ilə bağlı rəsmi 

xəbər dərc olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
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Məclisinin Sədri Vasif Talıbov görülən işlərlə tanış olmuşdur. 

Yenə də həmin nömrədə “İxtisaslaşmış turizm sənayesi 

Naxçıvanın tanıdılmasında mühüm rol oynaya bilər” başlıqlı 

yazı ilə turizmin reklam gücü işıqlandırılıb. Qəzetin 15 avqust 

tarixli sayında isə “Küküdə yay turizmi” başlıqlı yazı ilə 

Şahbuzun bu gözəl məkanının turizm imkanları qələmə alınıb. 

Qəzetin 17 avqust tarixli sayında “Hava Limanı Naxçıvana 

hava qədər lazımdır” başlıqlı yazıda bu mühüm obyektin 

Naxçıvanın inkişafındakı rolu və turizmdəki əhəmiyyətini 

göstərilib. 21 avqust tarixli sayında isə Naxçıvan Dövlət Tarix 

Muzeyinin 95 illik yubileyi ilə bağlı “Əsrə yaxın tarix və ya bir 

ekspedisiyanın izi ilə” başlıqlı yazı dərc olunub. Qəzetin 22 

avqust tarixli sayında Naxçıvana gəlmiş qonaqların zəngin 

təəssüratla ayrıldığı Heydər Əliyev Muzeyi haqqında “Zəngin 

irsin qorunduğu elm və mədəniyyət müəssisəsi” adlı yazı dərc 

olunub. Qəzetin eyni nömrəsində müqəddəs Əshabi-Kəhf 

ziyarətgahından bəhs edən “O yolçuluq, bu yolçuluq... ” adlı 

məqalə də maraqla oxunur. Qəzetin 29 avqust tarixli sayında 

isə “Duzdan Duzdağa” adlı yazı diqqəti cəlb edir. Həmin sayda 

“Kəngərli yurdunun qədim pirləri” adlı yazı da dərc olunub. 

Qəzetin 30 avqust tarixli sayında “Turizm marşrutları” 

rubrikasında Ordubaddan bəhs edən yazı da yer alıb. Qəzetin 4 

sentyabr tarixli sayında “Muxtar respublikada müalicə turizmi 

imkanları artırılır” başlıqlı yazı ilə bu turizm növünün qədim 

diyardakı potensialı araşdırılıb. Qəzetin 5 sentyabr tarixli 

sayında “Əcdadların mirasi” layihəsi iştirakçılarının Naxçıvan 

haqqında olan təəssüratları paylaşılıb.  

Qəzetin 6 sentyabr tarixli sayında Naxçıvan şəhərində 

inşası davam etdirilən məscid kompleksindən rəsmi xəbər 

yerləşdirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov görülən işlərlə tanış olub, tapşırıq və 

tövsiyələrini verib. Qəzetin 13 sentyabr tarixli sayında isə 

muxtar respublika ərazisində dağ-piyada turizmin inkişafı üçün 

imkanlardan bəhs edən yazı dərc olunub.  
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2019-cu il sentyabrın 23-də Naxçıvan şəhərində Cəmşid 

Naxçıvanski Muzeyi istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış 

mərasimində iştirak etmişdir. Həmin gün Ali Məclis Sədrinin 

iştirakı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm 

Departamenti üçün müasir iş şəraitinin yaradıldığı tarixi 

binanın da açılışı olmuşdur. Həmin gün Naxçıvan şəhərində 

milli dəyərlər muzeyi də fəaliyyətə başlamışdır. Bütün bunlar 

haqqında qəzetin 24 sentyabr tarixli sayında geniş informasiya 

verilmişdir. Qəzetin 26 sentyabr tarixli sayında dərc olunmuş 

“Naxçıvan-Badamlı turizm marşrutu” adlı yazıda bu istiqamət 

üzrə cazibə elementləri təsvir olunur. Qəzetin 27 sentyabr 

tarixli nömrəsində “Turizm işçiləri günü” münasibətilə 

“Naxçıvan turizm mərkəzinə çevrilir” başlıqlı rəsmi yazı 

vardır. Həmin nömrədə Naxçıvanın turizm potensialının 

Türkiyənin Van şəhərində keçirilən turizm sərgisində 

nümayişindən xəbər və Naxçıvanda səyahətdə olmuş türk 

siyasətçi Səttar Kayanın təəssüratları dərc olunub.  

Qəzetin 1 oktyabr tarixli sayında 28 sentyabr tarixdə 

“Naxçıvanqala” Tarix Memarlıq Muzey Kompleksində 

keçirilmiş “Arıçılıq məhsulları — bal festivalı” haqqında rəsmi 

yazı vardır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 

Sədri Vasif Talıbov festivalda iştirak etmiş, arıçılarla söhbət 

etmiş, bal almış, onların qayğıları ilə maraqlanmışdır. Festival 

turistlər tərəfindən də böyük maraqla qarşılanmışdır.  

Qəzetin 4 oktyabr sayında İran İslam Respublikasının 

Təbriz şəhərində nəşr olunan “Ərk” qəzetində getmiş 

“Naxçıvan Muxtar Respublikası zəngin turizm imkanlarına 

malikdir” başlıqlı yazı yenidən dərc olunmuşdur. Qəzetin 17 

oktyabr sayında Naxçıvanda səyahətdə olmuş hindistanlı iş 

adamının ölkəsində yayımladığı təəssüratlar yenidən dərc 

olunub.  

2 noyabr 2019-cu il tarixdə “Naxçıvanqala” Tarix 

Memarlıq Muzey Kompleksində “Ailə təsərrüfatı məhsulları” 

Festivalı keçirilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
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Məclisinin Sədri Vasif Talıbov festivalda iştirak etmişdir. Ali 

Məclisin Sədri təsərrüfat sahibləri ilə söhbət etmiş, 

məhsullardan almışdır. Festival haqqında qəzetin 5 noyabr 

tarixli sayında geniş rəsmi informasiya vardır. Qəzetin eyni 

sayında “Naxçıvan media nümayəndələrinin gözü ilə” 

rubrikasında qədim diyarda səyahətdə olmuş jurnalistlərin 

təəssüratları da yer alıb. Qəzetin 6 noyabr sayında türkiyəli 

jurnalistin də səfər təəssüratlarına yer verilib. Bənzər jurnalist 

təəssüratlarına qəzetin 7 noyabr sayında da rast gəlmək olur.  

17 noyabr 2019-cu ildə Türkiyə Respublikasının 

Diyanət İşləri Başkanı Əli Erbaş Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında səfərdə olmuş, Nuh Peyğəmbərin türbəsini 

ziyarət etmişdir. Sonra qonaq Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinə 

gəlmişdir. Bu haqda xəbər qəzetin 19 noyabr tarixli sayında yer 

alıb. Qəzetin 20 noyabr tarixli sayında dərc olunmuş “Unikal 

muzeylər diyarı — Naxçıvan” adlı yazıda Naxçıvan 

muzeylərindən geniş məlumat verilib. Qəzetin 29 noyabr tarixli 

sayında isə “Festivallar şəhəri — Naxçıvan” adlı geniş yazıda 

son illərdə Naxçıvanda keçirilmiş festivallar barəsində 

əhəmiyyətli informatik yazı vardır. 30 noyabr tarixli sayında 

isə Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyindən bəhs edən “Naxçıvanın 

ilk dövlət muzeyi, onun qurucusu və ilk direktoru” adlı dəyərli 

yazını oxuyuruq.  

2019-cu il noyabrın 30-da Naxçıvan Dövlət Tarix 

Muzeyinin 95 illik yubiley tədbiri keçirilmişdir. Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov 

tədbirdə çıxış edərək, tarixi-mədəni irsimizin qorunması, 

yaşadılması və təbliğ olunmasında bu mədəniyyət 

müəssisəsinin xidmətlərindən danışmışdır. Bu haqda rəsmi yazı 

qəzetin 3 dekabr tarixli sayında dərc olunub.  

Qəzetin 4 dekabr sayında “Dinimiz mənəviyyatımızdır” 

rubrikasında dini dəyərlərimizin ehtiramla qorunub yaşadıldığı 

Ordubad şəhərindən maraqlı məqalə verilib.  

4 dekabr 2019-cu ildə Naxçıvanda Qafqaz 

Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür 
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Paşazadənin anadan olmasının 70, şeyxülislam fəaliyyətinin 40 

illik yubileyi qeyd olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov yubiley tədbirində iştirak 

etmiş, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin yubileyləri 

münasibətilə təbrik etmişdir. Həmin gün Qafqaz Müsəlmanları 

İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin yubiley 

tədbiri çərçivəsində Ordubadın Dırnıs kəndində “Allahşükür” 

məscidi istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılış tədbirində iştirak 

etmişdir. Bütün bunlar haqqında qəzetin 5 dekabr sayında 

rəsmi yazı getmişdir. Qəzetin eyni sayında Naxçıvanda səfərdə 

olmuş malaziyalı turistin təəssüratları da yer alıb. Qəzetin 6 

dekabr sayında isə Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin 

yubiley tədbiri iştirakçılarının Naxçıvan təəssüratları yer alıb.  

Qəzetin 19 dekabr sayında Naxçıvanda səfərdə olmuş 

britaniyalı turistin “Naxçıvanı kəşf etdim” adlı səfər 

təəssüratları diqqəti çəkir. Qəzetin 31 dekabr 2019-cu il tarixli 

son sayında dərc olunmuş “Dünya Naxçıvandan danışır” adlı 

yazıda qədim diyara səyahət etmiş turistlərin təəssüratlarına 

yekun bir nəzər salınmışdır.  

2020-ci ildə qəzetdə ilk turizm məzmunlu yazı 

Naxçıvanda səfərdə olmuş pakistanlı turistin 23 yanvar tarixli 

sayda dərc olunmuş maraqlı təəssüratlarıdır. Qəzetin 28 yanvar 

tarixli sayında isə Ağbulaq Xizək Mərkəzində insanların 

istirahət və əyləncəsindən bəhs edən “Şaxtalı qış gününün 

coşqun istirahəti” adlı yazı dərc olunub. Qəzetin 1 fevral tarixli 

sayında türk jurnalistin Türkiyədə yayımladığı “Naxçıvanın 

yeni üzü” adlı materialı “Naxçıvan dünya mətbuatında” 

rubrikası ilə oxuyuruq. Qəzetin 8 fevral tarixli sayında dövlət 

proqramlarının icrası istiqamətində görülən işlərdən bəhs edən 

“Turizmin inkişafına dövlət dəstəyi göstərilir” başlıqlı yazı 

verilmişdir. Qəzetin 10 fevral tarixli sayında Azərbaycan 

Respublikası Milli Məclisinə və Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinə keçirilən növbədənkənar seçkiləri 

izləmək üçün Naxçıvana gəlmiş Pakistan Respublikasından 
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olan beynəlxalq müşahidəçilər və media nümayəndələrinin 

maraqlı təəssüratları yayımlanıb. Qəzetin 14 fevral tarixli 

sayında dərc olunmuş “Turizmin yeni carçısı — idman 

turizmi” başlıqlı yazı hər yerdə olduğu kimi, Naxçıvanda da 

getdikcə maraq kəsb edən bu turizm növündən bəhs edir. 

Qəzetin 15 fevral tarixli sayında isə “Gənclərin sevimli 

məkanından...” başlıqlı yazı ilə Ağbulaq İstirahət Mərkəzində 

dincələn gənclərin təəssüratları yer alıb. Qəzetin 19 fevral 

tarixli sayında “İran və Azərbaycan üzrə İkinci İxtisaslaşmış 

Turizm Simpoziumu keçirilib” başlıqlı xəbər və pakistanlı 

jurnalistin Naxçıvan təəssüratlarından ibarət informasiya 

diqqəti cəlb edir.  

Qəzetin 16 aprel tarixli sayında bir gün öncə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun 

Yusif Küseyir oğlu türbəsində aparılmış bərpa işləri ilə tanış 

olması barədə rəsmi xəbər dərc olunmuşdur. Ali Məclisin Sədri 

türbənin bərpaçılarına təşəkkür etmiş, sonra abidəyə baxış 

olmuşdur. Qəzetin həmin sayında Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun Ordubad 

şəhərindəki qədim Cümə məscidinin bərpa layihəsi ilə tanışlığı 

barəsində də rəsmi xəbər vardır. Ali Məclisin Sədri Cümə 

məscidində bərpa işlərinə başlanılması barədə müvafiq 

tapşırıqlar vermişdir.  

Qəzetin 6 may tarixli sayında Naxçıvan şəhər 

Buzxanasının bərpa və yenidənqurmadan sonra istifadəyə 

verilməsi, abidədə “Naxçıvan Mətbəxi” Kulinariya Mərkəzi 

üçün iş şəraitinin yaradılması barədə rəsmi yazı dərc olunub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif 

Talıbov keçirilmiş tədbirdə iştirak etmiş, tarixi abidələrimizin 

əvvəlki görkəminin qorunub saxlanılması və milli mətbəx 

nümunələrimizin təbliği ilə bağlı tapşırıqlar vermişdir.  

Qəzetin 7 may tarixli sayında “Zəngin turizm-

rekreasiya potensialına malik məğrur təbiət gözəli” başlıqlı 

yazı ilə Naxçıvanın simvolu Haçadağ haqqında çox maraqlı bir 

yazı dərc olunmuşdur.  
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10 may 2020-ci ildə ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümündə Naxçıvan 

şəhərində Sahil Parkı istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov açılışı bildirən 

lenti kəsmişdir. Bu barədə qəzetin 11 may tarixli sayında rəsmi 

məlumat var. Sahil Parkında yaradılmış müasir şərait şəhər 

sakinləri və turistlərin asudə vaxtının səmərəli keçməsində 

mühüm rol oynayır. Ali Məclisin Sədri Sahil Parkının 

ekskursiyalara daxil edilməsi barədə tapşırıqlar vermişdir. 

Qəzetin həmin sayında “Milli mədəniyyətimizin və tariximizin 

rəmzləri qorunur, yaşadılır” başlıqlı müsahibədə AMEA-nın 

müxbir üzvü Vəli Baxşəliyev Naxçıvandakı abidələrin təmir-

bərpasına göstərilən dövlət qayğısından bəhs etmişdir. Qəzetin 

14 may tarixli sayında isə “Azərbaycanın ən böyük Buzxana 

abidəsi — Naxçıvan şəhər Buzxanası” adlı yazıda bu tarixi 

abidənin qədim mədəniyyətimizin təbliğindəki rolundan 

danışılır.  

Qəzetin 24 may sayında isə dövlət proqramlarının icra 

vəziyyətləri ilə bağlı “Muxtar respublikanın turizm potensialı 

artır” başlıqlı rəsmi yazı dərc olunmuşdur. Qəzetin 5 iyun 

sayında Naxçıvanın təbii gözəlliklərindən bəhs edən “Təbiət 

onu sevənlərindir”, 9 iyun sayında yaranmış yeni şəraitin 

tələblərinə uyğun “Yeni dövr üçün daxili turizmin inkişafına 

diqqət artırılır” başlıqlı yazılar dərc olunub. 18 iyun tarixdə isə 

“Gəmiqaya təsvirlərinə yeni həyat verildi” başlıqlı yazı ilə 

Gəmiqaya ərazisində aparılmış elmi tədqiqat işlərinin 

yekunundan bəhs edən kitab haqqında məlumat verilmişdir. 24 

iyun sayındakı Naxçıvanın kurort və müalicə turizmindən bəhs 

edən yazı da diqqəti cəlb edir. Qəzetin 26 iyun tarixli sayında 

“Hərbi vətənpərvərlik” rubrikasında “Alınmaz qalanın tarixi” 

başlığı ilə Əlincəqaladan maraqlı yazı verilmişdir.  

Qəzetin 2 iyul sayında Naxçıvanın ekoloji 

vəziyyətindən bəhs edən “Yolunuz “Arpaçay” Dövlət 

Yasaqlığına düşərsə... ” başlıqlı yazı verilmişdir. Qəzetin 8 

avqust tarixli sayında tarixi turizm baxımından maraqlı olan 
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“Qədim şəhərin izi ilə” adlı yazı diqqəti cəlb edir. 13 avqust 

tarixli sayıda “Naxçıvanda turizmin inkişafı üçün əlverişli 

şərait formalaşıb” başlıqlı rəsmi yazıda yeni şəraitdə muxtar 

respublikada turizmin inkişafı üçün mövcud durumdan bəhs 

olunur. 28 avqust tarixdə dərc olunmuş “Naxçıvan-Kükü-

Gurbulaq turizm marşrutu” başlıqlı yazı isə daxili turizmin 

təşviqi baxımından diqqəti cəlb edir.  

2020-ci il 3 sentyabr tarixdə tarixi abidələrimizdən bəhs 

edən “Dünya memarlığının nadir inciləri” adlı yazı dərc 

olunmuşdur. Qəzetin 26 sentyabr tarixli sayında “Turizm yeni 

perspektivlər vəd edir” başlıqlı rəsmi yazı ilə yeni dövrdə 

turizmin inkişaf perspektivləri təhlil olunur. 30 sentyabr 

tarixdəkı “Naxçıvan qalaları” adlı yazı qəhrəmanlıq dolu 

tariximizə işıq tutur. 6 noyabr tarixli sayındakı “Turizm 

potensialından istifadə diqqət mərkəzindədir” başlıqlı yazı 

dövlət proqramlarının icra vəziyyəti ilə bağlı informasiya verir. 

Qəzetin 20 noyabr tarixli sayında “Tanrının duz neməti və 

vətənimin Duzdağ möcücəsi” adlı yazı təbii sərvətlərimizin 

tanıdılmasına töhfə verir. 11 dekabr sayında dərc olunmuş 

“Qarabağ iqtisadiyyatı və turizmin inkişafı” başlıqlı bu 

mövzudakı ilk yazı erməni işğalından azad edilmiş Qarabağ 

torpaqlarında aparılacaq dirçəliş işləri arasında turizmin 

əhəmiyyətindən bəhs edir. 12 dekabr sayında isə Naxçıvanın 

tarixi məkanlarından bəhs edən “Qüdrətdən səngərli, qalalı 

dağlar” adlı yazı diqqəti cəlb edir. Qəzetin 24 dekabr 2020-ci il 

sayında dərc olunmuş idman turizmi mövzusundakı yazıda 

Naxçıvanda bu turizm növü üzrə imkanlardan söhbət açılır.  

2021-ci ildə qəzet turizm məzmunlu yazılara da ciddi 

diqqət yetirmiş və yanvarın 7-də “Qış turizmi üçün əlverişli 

şəraitə malik olan Naxçıvan” mövzusunda yazı ilə Ağbulaq 

Xizək Mərkəzindən geniş material vermişdir. Daha sonra 

qəzetin 5 fevral tarixli sayında dövlət proqramlarında turizm 

üzrə müəyyən olunmuş vəzifələrin icrasına dair “Turizmin 

inkişafı sahəsində tədbirlər davam etdirilir” adlı yazı 

verilmişdir. Yenə də Ağbulaq İstirahət Mərkəzində insanların 
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mənalı asudə vaxtından bəhs edən növbəti yazıya qəzetin 17 

fevral tarixli sayında rast gəlirik.  

17 fevral 2021-ci ildə Ağbulaq Xizək Mərkəzi 

istifadəyə verilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov bu münasibətlə keçirilən 

tədbirdə iştirak etmişdir. Mərkəzdə uzunluğu 1580, eni 18-30 

metr olan dağ-xizək sahəsi, əyləncə və uşaq parkları, 219 

metrlik konveyr xətləri, 20 min kubmetr tutumu olan süni göl 

yaradılmış, 26 sabit, 3 hərəkətli süni qaryaratma sistemi, 1 

motor stansiyası, uzunluğu 980 metr olan kanat 

quraşdırılmışdır ki, onun da başlanğıc və son dayanacaq yeri 

arasındakı hündürlük fərqi 267 metrdir. Kanat yolunda hər biri 

4 yerlik olan 59 oturacaq vardır ki, bu da saatda 1000-dən artıq 

turistə xidmət etməyə imkan verir. Bu barədə qəzetin 18 fevral 

2021-ci il tarixli sayında rəsmi yazı vardır  

19 fevral tarixli sayında isə qəzet yenidən bu qış xizək 

mərkəzindəki xidmətlərə dair “Naxçıvanın təbii resurslarından 

biri — Ağbulaq” başlıqlı yazı ilə müraciət edib. 4 mart sayında 

isə qəzetdə “Ailə turizmi: bu trendi necə formalaşdırmalıyıq?” 

başlıqlı maraqlı yazı vardır. Qəzetin 11 mart tarixli nömrəsində 

nəşr olunmuş “Daş kitabımız Gəmiqaya haqqında dəyərli 

kitab” başlıqlı yazı ilə bu qədim abidənin tarixindən bəhs edən 

kitab haqqında məlumat verilmişdir.  

2021-ci il aprelin 8-də Naxçıvan şəhərindəki “Saat 

meydanı” Turistik İstirahət Mərkəzində Azərbaycan və ingilis 

dillərində nəşr olunmuş “Naxçıvan: dörd fəsildə” kitabının 

təqdimatı olub. Kitabda Naxçıvanın turizm ehtiyatlarını əks 

etdirən çox sayda yüksək keyfiyyətli fotoşəkillər vardır. 

Təqdimat mərasimi barədə qəzetin 9 aprel tarixli sayında rəsmi 

yazı vardır. Qəzetin 13 aprel tarixli sayında isə “Naxçıvan: 

dörd fəsildə” kitabı haqqında “Naxçıvan diyarının salnaməsi” 

adlı məqalə vardır. 18 aprel Beynəlxalq Abidələr və Tarixi 

Yerlər Gününə həsr olunmuş “Naxçıvan tarixi abidələr 

diyarıdır” adlı tematik yazı isə qəzetin 17 aprel sayında təqdim 

olunub. Qəzetin eyni nömrəsində isə “Naxçıvan: dörd fəsildə” 
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kitabından bəhs edən geniş fotoetüdlü başqa bir məqalə də 

vardır.  

2021-ci ildə qəzetin 20 aprel tarixli sayında “Ağbulaq 

İstirahət Mərkəzi tələbələrin gözü ilə” başlıqlı yazı burada 

dincələn gənclərin təəssüratlarını bölüşür. Qəzetin 28 aprel sayı 

isə maraqlı bir mövzuya toxunub. “Aqroturizmdə ixtisaslaşma 

muxtar respublika turizminə böyük töhfə verə bilər” başlıqlı 

yazı ilə müəllif bu sahədəki perspektivlərdən danışır. Qəzet 

2021-ci ildə mayın 4-ü sayında dövlət proqramlarının icra 

vəziyyəti ilə bağlı “Turizmin inkişafı üçün tədbirlər davam 

etdirilir” başlıqlı yazıda geniş informasiya verilmişdir. Qəzetin 

5 may tarixli sayında isə Qarabağda erməni işğalının sona 

çatmasından sonra yaranmış perspektivlərdən bəhs edən 

“Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra dünya Azərbaycanın 

Avropası olan Naxçıvanı daha yaxşı tanıyacaq” adlı yazını 

oxuyuruq.  

10 may 2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasına 

səfərə gəlmişdir. Səfər zamanı dövlət başçısı xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin Naxçıvan şəhərinin 

mərkəzində ucalan abidəsini ziyarət edib. Həmin gün Naxçıvan 

Beynəlxalq Hava Limanının yeni uçuş-enmə zolağı təqdim 

olunub, daha sonra ölkə başçısı Ordubad dəmir yolu stansiyası 

ilə tanış olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfəri zamanı bütün 

bu və digər mühüm hadisələr haqqında rəsmi xəbərlər qəzetin 

17 may tarixli sayında dərc olunub.  

  Qəzetin 18 may tarixli sayında Naxçıvandakı 

muzeylərdən bəhs edən “Xalqımızın çoxəsrlik tarixini özündə 

əks etdirən maddi-mədəniyyət xəzinəsi” başlıqlı yazı dərc 

olunub. 19 may tarixli sayda isə 12-13 may 2021-ci il tarixdə 

Azərbaycanın Mədəniyyət Paytaxtı Şuşa şəhərində keçirilmiş 

“Xarıbülbül” beynəlxalq musiqi festivalında iştirak etmiş 

naxçıvanlı sənətçilərin Şuşa təəssüratlarından bəhs edən 

“Naxçıvan” mahnısı mədəniyyətimizin beşiyi Şuşada” adlı yazı 
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diqqəti cəlb edir. Qəzetin 22 may tarixli sayında isə 

“Naxçıvan” başlıqlı maraqlı fotoetüd diyarımızın tanıtımı 

baxımından maraqlı alınıb. Qəzetin 25 may tarixli sayında isə 

“Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi” V Beynəlxalq Rəsm 

Festivalının açılış mərasimindən və festival iştirakçılarının 

Naxçıvanın görməli yerlərindən bəhs edən iki xəbər materialı 

vardır.  

25 may 2021-ci il tarixdə Naxçıvan şəhərindəki “Saat 

meydanı” Turistik İstirahət Mərkəzində “Naxçıvan-

bəşəriyyətin beşiyi” V Beynəlxalq Rəsm Festivalında çəkilmiş 

rəsm əsərlərindən ibarət sərgi açılmışdır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov sərginin 

açılışında iştirak etmişdir. Ali Məclisin Sədri ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci 

ildöünümünə həsr olunmuş sərginin iştirakçılarını salamlamış, 

onlara yeni yaradıcılıq uğurları arzulamış, sərgiyə baxmışdır. 

Bu barədə qəzetin 26 may tarixli sayında rəsmi yazı vardır.  

Qəzetin 3 iyun tarixli sayında turizm-tanıtım məzmunlu 

maraqlı yazı vardır. “Yeni fotoalbomun yaradıcı heyəti 

Naxçıvandan xoş təəssüratla ayrılıb” başlıqlı xəbərdə Heydər 

Əliyev Fondunun layihəsi çərçivəsinə hazırlanan “Azərbaycan 

kitabı”nın nəşri üçün Naxçıvanda çəkilişlər aparan yaradıcı 

heyətin maraqlı təəsüratları oxuculara təqlim olunub.  

Qəzetin 22 iyun tarixli sayında “Gözəl istirahət məkanı 

- Ağbulaq” başlıqlı yazıda burada mənalı asudə vaxt keçirən 

insanlar üçün yaradılmış şəraitdən bəhs olunur. Muxtar 

respublikamızda turizm fəalyyəti ilə məşğul olan sahibkarlar və 

fiziki şəxslərin peşə-ixtisas səviyyələrinin təkmilləşdirilməsi 

daim diqqət mərkəzindədir. Bu məzmunda keçirilmiş növbəti 

treninq haqqında xəbər qəzetin 30 iyun sayında dərc olunub.  

Qəzetin 10 iyul 2021-ci il tarixli sayında Ordubaddan 

iki yazı vardır. “Ey mənim ürəyim, canım Ordubad, şöhrətim, 

şərəfim, şanım Ordubad!” və Pəzməri şəlaləsindən bəhs edən 

“Gizli cənnət” adlə yazılar oxunaqlı alınıb. Daha sonra qəbul 

olunmuş dövlət proqramlarının icrasından bəhs edən “Turizmin 
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inkişafı diqqət mərkəzindədir” adlı tematik yazıda son illərdə 

bu sahədə görülmüş işlərdən danışılır. Avqustun 21-də isə 

“Şərq qapısı” qəzetinin tarixində turizmin təbliğinə dair 

araşdırma yazı “Turizm işinə diqqət, yaxud 40 il əvvəldən bu 

günə qısa bir nəzər” başlığı ilə dərc olunub. Qəzetin 26 avqust 

sayında isə Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzindən bəhs edən “Bir 

udum havanın sorağı ilə” başlıqlı yazını görürük. Qəzetin 31 

avqust sayındakı “Gurbulaq əfsanəsi” adlı esse Şahbuz rayonu 

Kükü kəndinin turizm-rekreasya ehtiyatlarının təbliğinə həsr 

olunub.  

7-9 sentyabr 2021-ci il tarixlərdə Rusiya 

Federasiyasının Moskva şəhərində 27-ci “OTDYKH Leisure 

Moscow” beynəlxalq sərgi və forumu keçirilib. Sərgidə 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Turizm Departamenti də iştirak 

edib. Bu barədə qəzetin 13 sentyabr tarixli sayında yazı vardır.  

  Qəzetin 24 sentyabr tarixli sayında iki turizm məzmunu 

yazı vardır. Argentina Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə 

və səlahiyyətli səfiri Serxio Osvaldo Perez Qunellanın 

sentyabrın 22-də muxtar respublikamıza səfərindən 

təəssüratları və “Yüzillik mətbuat arxivimizdən bu günə” 

rubrikasında “Naxçıvanın turizm potensialının təbliği “Şərq 

qapısı” qəzetinin səhifələrində” yazı diqqəti cəlb edir. Bu kitab 

nəşrə hazır olanadək “Şərq qapısı” qəzetindəki son turizm 

məzmunlu yazı 27 sentyabr Turizm İşçiləri Günü ərəfəsində 

dərc olunmuş “Naxçıvanda turizmin inkişafı üçün davamlı 

tədbirlər görülür” başlıqlı yazıdır. 
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NƏTİCƏ  
 
XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq dünyada sürətlə 

yayılmağa başlayan turizmin inkişafı bu sahənin geniş təbliğatı 

ilə mümkün olmuşdur. Turizm ehtiyatlarının və ümumlikdə 

turizm potensialının öyrənilməsi ilə yanaşı onların kütləvi 

təbliğatı da insanları səyahətlərə cəlb edən amillərdən biridir.  

  Zamanın irəliləməsi, insanların həyat səviyyəsi və həyat 

tərzinin də dəyişilməsi ilə yanaşı dünya üzrə turizmin inkişafı 

da da ölkəmizdə turizmə olan marağın, bununla da əlaqədar 

olaraq turizm məzmunlu yazıların ərsəyə gəlməsinə səbəb olub. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının bir nömrəli mətbu orqanı 

olan “Şərq qapısı” qəzetinin tarixində turizm, tanıtım və 

səyahət mövzularında olan yazıları illər üzrə ümumiləşdirsək 

onları ötən əsrin 40-90-cı illəri əhatə edən birinci dövr, 1991-

1995-ci illəri əhatə edən ikinci dövr, 1996-2010-cu illəri əhatə 

edən üçüncu dövr və ondan sonrakı mərhələni özündə əks 

etdirən dördüncü dövr kimi dəyərləndirmək mümkündür.  

Naxçıvanın təbii sərvətləri bu gün tarixi-mədəni 

zənginliklərimizlə birgə qədim diyara turist cəlb edən əsas 

ehtiyatlardandır. Təbii sərvətlərimizin turizm cazibəsi haqda 

“Şərq qapısı” qəzetinin səhifələrində bir-birindən maraqlı 

yazıları ötən əsrin 40-50-ci illərinin nömrələrindən başlayaraq 

tapmaq mümkünüdr. O zamanlar insanların, xüsusən 

məktəblilərin pioner düşərgələrində istirahət etdiyi dağ-iqlim 

kurortları, müalicəvi sular, daha sonra yeraltı şaxtalarda 

fizioterapiya mərkəzi kimi hər il minlərlə turisti özünə çəkəcək 

Nasxçıvan Duzdağı, axar çaylar, dərman otları ilə zəngin 

çəmənliklər kimi təbii sərvətlər haqqında olan yazılar qəzetdə 

tez-tez yer alırdı. 

Qəzetin səhifələrində ötən onilliklər ərzində Naxçıvanın 

tarixi abidələri və muzeylərinin də turizm cazibəsini təhlil edən 

yazılara da rast gəlmək mümkündür. Baxmayaraq ki, qəzet 

1950-ci illərdə kütləvi kitabxanaların, klub idarələri və 
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muzeylərin, mətbuat, nəşriyyat, kino-teatr, kütləvi-siyasi 

tərbiyə vasitələrinin fəaliyyətinin yüksəldilməsinə mühüm rol 

oynamışdı, lakin əsas məqsəd, insanların sovet ideologiyasına 

uyğun tərbiyəsinə nail olmaq idi. Bununla yanaşı, o dövrdə 

“Şərq qapısı” qəzetinin səhifələrində Naxçıvanın təbii 

sərvətləri, tarixi abidələri, turizm potensialı mövzularında 

müxtəlif müəlliflərin qələmə aldığı yazılara da rast gəlmək 

mümkündür.  

Qəzetin nəşr olunduğu sonrakı illərdə də bu ənənə 

davam etdirilmiş və demək olar ki, hər bir nömrədə qədim 

diyarın tarixi zənginlikləri, təbii gözəllikləri haqqında yazı və 

fotoreportajlar verilmişdir. 

  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 cəmiyyətə “tanıdılmasını” görürürk. O dövrlər 

qəzetdə Şahbuzun təbiət gözəli Batabat yaylağının ferma 

məqsədli deyil, gözəl turizm, istirahət guşəsi olduğu dilə 

gətirilir, dünya səyyahlarının səfərləri haqda yazılar verilir, 

Naxçıvanın Əcəmi Seyrəngahı kimi indi də turistlərin çox axın 

etdiyi etdiyi məkanlar, qalalar, türbə və muzeylər tanıdılırdı.  

Naxçıvanın cazibədar turizm ehtiyatlarının təbliği hətta 

Azərbaycan xalqının ən ağır günlərinin yaşandığı 1988-1994-

cü illərdə də unudulmamışdır. Bu dövrdən başlayaraq milli 

özünəqayıdışla qəzet insanların vətənpərvərlik duyğularının 

atəşi altında alovlu yazıları davam etdirmişdi. 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. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanda yenidən siyasi 

fəaliyyətə başlaması “Şərq qapısı” qəzetinin də həyata 

qayıtması və ağır günlər keçirən muxtar respublikada bütün 
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sahələrdə yeni canlanmanın əsasını qoydu. Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin gərgin fəalyyəti nəticəsində sovetlərin 

dağılmasından və erməni təcavüzünün nəticəsində təklənmiş 

Naxçıvan əcnəbi jurnalistlərin, iş adamlarının və dipomatların 

səfər etdiyi region kimi diqqəti çəkirdi. 

16 dekabr 1995-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbovun Naxçıvana rəhbər 

seçilməsi muxtar respublikanın müasir inkişafında dönüş 

nöqtəsi oldu. Bundan sonrakı dövrdə 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 standatları səviyyəsində 

yenidən qurulması, turizmin idarəolunması üzrə aidiyyəti 

təşkilatların müasir maddi-texniki şəraitlə təmin olunması kimi 

turizmin inkişfına müsbət təsir edən amillər qəzetin ilk 

səhifələrində oxuculara təqdim olunmuşdur.  

2011-ci il ölkəmizdə “Turizm ili” elan olunmuşdur. 

Həmin il qəzet də bu istiqamətdəki 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 təssüratları, Naxçıvan haqqında xaricdə nəşr olunmuş 

yazılar haqa xəbərlər qəzetin səhifələrini oxunaqlı etmişdir. 

2012-ci ildə qəzetin internetdə yayınlanması, ayırca olaraq 

ingiliscə turizm məzmunlu məqalələrin virtual məkanda yüz 

minlərlə oxucuya çatdırılaraq Naxçıvana səyahətə gəlmək 

isəyənlər üçün əsl informasiya komfortu yaratmışdır. Həmin 
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illərdə ölkə başçısının Naxçıvana səfərləri, türkdilli ölkə 

liderlərinin muxtar respublikada keçirilmiş zirvə görüşləri, 

tanınmış elm, mədəniyyət xadimlərinin səfərləri, ənənvi olaraq 

keçirilən beynəlxalq idman tədbirləri, müxtəlif məzmunlu 

festivallar turizm-tanıtım baxamından da əsl fürsətə çevrilmiş 

və bu mühüm hadisələr qəzetin başlıqlarında yer almışdır.  

 18 mart 2016-cı il tarixdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisində “Naxçıvan Muxtar Respub-

likasında turizmin inkişaf etdirilməsi” mövzusunda müşavirə 

keçirilmiş, aidiyyatı təşkilatlar qarşısında ciddi vəzifələr 

qoyulmuşdur. Müşavirədə çıxış edən Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov muxtar 

respublikadakı turizm ehtiyatlarının və yaradılmış turizm 

infrastrukturunun potensialından tam istifadə olunmadığını 

qeyd edərək əlaqədar təşkilatların Naxçıvana turistlərin 

səyahətlərinin daha da artırılması üçün səmərəli işləmələri 

barədə ciddi tapşırıqlar vermişdir.  

2018-ci ildə Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı 

elan olunmuşdur. Bu mühüm beynəlxalq tədbir çərçivəsində 

Naxçıvana səfər etmiş çox saylı qonaqlar blokada şəraitində 

Naxçıvnın hərtərəfli inkişafına şahid olmuş, xalqımızın 

qonaqpərvərliyinə və tolerantlığına heyran qalmışlar. Bütün 

bunlar qəzetdə işıqlandırımlış, müxtəlif mövzulara 

toxunulmuşdur.  

Bu gün Naxçıvana çox sayda turist səfər edir. 

Naxçıvana gələn hər bir qonaq, hər bir peşəkar səyyah üçün 

Gəmiqaya zirvəsi, qədim Ordubadın cazibəsi, Əshabi-Kəhf 

müqəddəsliyi, Haçadağın əyilməz vüqarı, Gurbulağın, 

Batabatın, Ağbulağın ecazkar təbii gözəllikləri, Əlincənin 

əsrlərə meydan oxuyan alınmazlığı, Duzdağın şəfa möcüzəsi, 

Əcəmi sənətinin qüdrəti, Naxçıvan-qalanın sirli tarixi 

unudulmaz təəssüratla yadda qalır. Bütün bunlar isə müasir 

Naxçıvanın 100 yaşlı “Şərq qapısı” qəzetinin səhifələrində 

əbədiləşərək gələcəyə miras qalacaq tarixə çevrilir.  
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