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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 

İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçün 

Azərbaycanda həyata keçirilən uğurlu 
sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində 2004-
2018-ci illər ərzində iqtisadiyyatda sıç-
rayışlı inkişaf tendensiyası baş vermiş, 
sosial infrastruktur köklü şəkildə dəyiş-
miş, özəl bölmənin, o cümlədən qeyri-neft 
sektorunun inkişafında ciddi irəliləyişlər 
əldə olunmuşdur. Son 14 il ərzində regi-
onların sosial iqtisadi inkişafına dair üç 
mərhələ Dövlət Proqramları qəbul edil-
miş, onların icrası nəticəsində 1,9 milyon 
yeni iş yerləri açılmışdır ki, bunun da çox 
hissəsi regionların payına düşür. Həyata 
keçirilən uğurlu siyasətin və səmərəli fəa-
liyyətin nəticəsidir ki, 14 il ərzində milli 
iqtisadiyyat 3 dəfədən çox genişlənmiş, 
strateji valyuta ehtiyatları 23 dəfə ar-
taraq 42 milyon dolları ötüb keçmişdir. 
2004-2018-ci illər ərzində respublika iqti-
sadiyyatına 231 milyard dollar sərmayə 
qoyulmuş, sahibkarlıq subyektlərinə 
güzəştli şərtlərlə 2 milyard manatdan ar-
tıq güzəştli kredit verilmişdir. Bu illər ər-
zində ölkənin bank-maliyyə sistemi yük-
sək standartlar səviyyəsində qurulmuş, 
Azərbaycan regional və qlobal müstəvidə 
nüfuzlu ölkəyə çevrilmişdir. Müasir stan-
dartlara cavab verən infrastruktur obyekt-
lərinin yaradılması, yolların, körpülərin, 
su qovşaqlarının tikilməsi, genişmiqyaslı 
meliorasiya və irriqasiya tədbirlərinin gö-
rülməsi, içməli su, elektrik enerjisi, təbii 
qaz, kanalizasiya sisteminin yenidən qu-
rulması, texniki-innovativ yeniliklərin is-
tehsalata tətbiqi, bütövlükdə, ölkə iqtisa-
diyyatını, o cümlədən qeyri-neft sektorunu 
yüksəliş və tərəqqi yoluna çıxarmışdır.
Bu illər ərzində respublikamızın qərbində 
yerləşən Tovuz rayonunun da sosial həya
tında, iqtisadi inkişafında ciddi irəliləyişlər 
baş vermişdir. Tovuz, əsasən, aqrar rayon 
sayılsa da, burada iqtisadiyyatın və  səna
yenin digər sahələri, o cümlədən turizmin 
inkişafı sahəsində böyük imkanlar vardır.
Tovuz rayonuna növbəti səfər edərkən 
bir anlığa düşüncəmdən bu fikirlər keç
di. Dünyada irilixırdalı 204 dövlət var
dır. Bunların içərisində Azərbaycan kiçik 
ölkələr sırasında yer alıb. Lakin bu kiçik 
diyara ulu tanrı nələri bəxş etməyib ki?

Yerinin altı da, üstü də, necə deyərlər, qı
zıldır. Min bir ləziz nemət yetişir torpa
ğımızda. Bizdə yer üzünün sanki flora və 
faunasının 90 faizi cəm olunub. Bizdə bir 
qarış da olsa, yaramayan, faydasız torpaq 
yoxdur. Elə ölkələr vardır ki,  min kilo
metrlərlə yol qət edirsən, qarşına yeknəsək 
mənzərədən başqa bir şey çıxmır. Tovuz 
rayonu isə elə  dilbər guşələrdən biridir ki,  
burada dağlıq, dağətəyi və düzənlik relyef 
mövcuddur və bu, rayonun iqtisadi struk
turunun çoxşaxəli qurulmasında mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Təkcə son 14 il ərzin
də Tovuz rayonu, onun kənd və qəsəbələri 
elə dəyişib, elə abadlaşıb ki, bütün bunlar 
insanda heyranlıq hissləri doğurur.
İqtisadi sistemdə yaradılan möhkəm 
təməl azad sahibkarlığın və liberal iqtisa
diyyatın inkişafına geniş yol açmış, qey
rineft sektorunun dirçəlişinə  rəvac ver
miş, bütün bunlar sonucda əhalinin həyat 
səviyyəsində parlaq təcəssümünü tapmış
dır.
Kənd təsərrüfatının inkişafından danı
şarkən, öncə qeyd etmək lazımdır ki,  To
vuzda bu sahənin inkişafını təmin edən iki 
amil vardır. Bunlardan birincisi torpağın 
münbitliyi, günəş şüalarının bolluğudur
sa, ikinci amil zəruri suvarma infrastruk
turunun yaradılmasıdır. Görülən tədbirlər 
nəticəsində, demək olar ki, rayon ərazi
sində əkin dövriyyəsinə daxil edilməyən 
torpaq sahəsi qalmayıb. Təkcə bununla da 
iş bitmir. Rayonda məhsuldarlıq və keyfiy
yət meyarları da diqqət mərkəzində saxla
nılır. Bu isə, hər şeydən öncə, aqrotexniki 
tədbirlərin optimal və düzgün aparılması 
ilə bağlıdır. Başqa vacib məsələ suvarma 
və meliorativ tədbirlərin vaxtında və key
fiyyətlə aparılması ilə bağlıdır.
Uzun illər ərzində tikintisi yarımçıq qalmış 
Tovuzçay su anbarının cənab Prezident İl
ham Əliyevin tapşırığı ilə tikintisinin da
vam etdirilməsi və 2017ci ildə onun iştirakı 
ilə istifadəyə verilməsi Tovuz rayonunun 
iqtisadi həyatında əlamətdar hadisəyə çev
rildi. Bununla rayonun kənd təsərrüfatı 
keyfiyyətcə yeni inkişaf mərhələsinə daxil 
oldu. Təsərrüfatları fasiləsiz suvarma suyu 
ilə təmin etmək məqsədilə Tovuzçay su 

anbarında nasos stansiyası yaradıldı. Na
sos stansiyası istifadəyə verildikdən son
ra yaşayış məntəqələrinə su verilişi üçün 
ikipilləli nasos stansiyası tikilib istifadəyə 
verildi. Belə iri layihələrin gerçəkləşməsi 
bölgə üçün həyati əhəmiyyət kəsb etməklə 
kənd təsərrüfatının inkişafına güclü təkan 
vermiş oldu. Respublikamızın hər bir böl
gəsində olduğu kimi, Tovuz rayonunda da 
aqropark kompleksinin tikintisi başa çatmaq 
üzrədir. Ceyrançöl massivində 550 hektar 
sahədə yem bitkiləri əkilib. Elə həmin ərazi
də 1000 başlıq nəhəng heyvandarlıq komp
leksi tikilir. Rayonda soyuducu anbarların 
sayı artır. Ötən il təsərrüfatlara lizinq yolu 
ilə 19 ədəd yeni traktorlar ayrılıb və bununla 
əkin traktorlarının sayı 122ə çatdırılıb. Cari 
ildə də texnika alınması davam etdirilibdir. 
Keçən ildən başlayaraq kənd təsərrüfatının 
ənənəvi sahələrinin inkişafında ciddi dönüş 
baş verib. Belə ki, 6870 kq barama tədarük 
edilib ki, bu da əvvəlki illə müqayisədə 4,4 
dəfə çoxdur. Cari ildə bu rəqəm 1000 kqdan 
artıq olub.
Barama istehsalını bir neçə dəfə artırmaq 
məqsədilə yem bazasını möhkəmləndirmək 
üçün yerli və xarici tinglər hesabına tut plan
tasiyalarının salınması davam etdirilir.
Cari ildə əvvəlki illə müqayisədə günə
baxan istehsalında 56 faiz, kartof istehsa
lında 5,4 faiz, tərəvəz istehsalında 1,7 faiz, 
tütün istehsalında 13 dəfə, şəkər çuğun

duru istehsalında 2,8 dəfə artım özünü 
göstərib. 2019cu ilin məhsulu üçün 20 
min hektara qədər sahədə payızlıq taxıl 
əkilib.
Tovuzda üzümçülüyün tarixi qədim
dir. Sovet hakimiyyəti çökdükdən sonra 
üzüm bağları məhv edildi. Son illər bu 
sahəyə yenidən diqqət yetirilməyə başla
yıb. Hazırda rayonda təxminən 1000 hek
tar üzüm bağları vardır. Bu sahədə işlər 
davam etdirilir. Keçən il xarici bazarlara 
15,6 milyon manat dəyərində 31,7 min 
ton məhsul göndərilib. İxracın struktu
ru belədir: 3,8 min ton pomidorxiyar, 6 
min ton yerkökü, 20 min ton kartof, 1,8 
min ton soğan, 320 ton meyvə. İxracda 
bostan və tərəvəz bitkiləri üstünlük təşkil 
edir ki, bunlar da əsasən istixanalarda ye
tişdirilir. Hazırda rayonda 45 hektardan 
artıq istixana təsərrüfatı fəaliyyət göstərir 
və hədəf bunu 100 hektara çatdırmaqdır. 
Keçən il 3 yeni istixana təsərrüfatı, 2018ci 
ildə isə 2 istixana kompleksi tikilib istifa
dəyə verilib.
Tovuz rayonunda kənd təsərrüfatı ilə 
yanaşı, turizm sahəsində də uğurlar var. 
Rayonda rəngarəng ağaclar və bitki örtü
yü ilə zəngin olan 34 min hektar meşəlik 
ərazisi mövcuddur. Burada, həmçinin 
mənbəyini dağlardan götürən 4 çay axır: 
Zəyəmçay, Əsrikçay, Axıncaçay və To
vuzçay. Ən böyük çay olan Kür Tovuzun 

aran ərazisini iki hissəyə bölür. Dağlıq 
ərazilərdə 300 saf sulu bulaq vardır. Bu
laqlar, meşəliklər, çaylar bu yerə xüsusi 
gözəllik və ecazkar görkəm verir. Hazırda 
Tovuzda mövsümi turizm mərkəzləri – 
"Turist", "Maralbulağı", "Yurd yeri", "Səfa 
suyu", "Əsgər bulağı", "Loğman", "Fındıq
lıq" və s. ailəvi istirahət mərkəzləri fəaliy
yət göstərir. Tovuzda ekoturizmin, dağ 
turizminin, aqroturizmin, kənd gəzinti 
turizminin inkişaf etdirilməsi üçün əvəz
siz şərait və imkanlar vardır. Rayonun nə 
az, nə çox 80 yaşayış məntəqəsində turiz
min adıçəkilən növlərinin geniş yayılması 
üçün həm təbiicoğrafi şərait, həm də eko
loji cəhətdən təmiz, orqanik qida məhsul
ları mövcuddur.
Bir sözlə, Tovuz rayonunun həm kənd 
təsərrüfatı, həm sənaye, həm də turizm 
üzrə potensialı indiki real durumdan 
dəfələrlə genişdir. Lakin sahibkarlıq sub
yektlərinin işinə mane olan bəzi subyek
tiv amillər vardır. Azərbaycanda istehsal 
olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının sa
tışı üçün ən böyük bazar Rusiya Federasi
yasındadır. Azərbaycandan ixrac olunan 
bostan, tərəvəz və meyvələrdən Rusiya 
tərəfindən alınan gömrük rüsumları çox 
yüksəkdir. 20 ton pomidoru, xurmanı, 
narı, faraş kartofu və s. Rusiya bazarlarına 
çıxarmaq üçün daşınma xərcləri ilə birlik
də 2030 min ABŞ dolları civarında vəsait 
tələb olunur. Belə baha başa gələn məhsu
lun satışından qazanc əldə etmək çətindir. 
Apardığımız monitorinqlər göstərir ki, 
keçən il və bu il Rusiyaya kənd təsərrüfatı 
məhsulları ixrac edən bir çox sahibkarlar 
ziyan çəkmişlər. Bir kiloqram xurma mey
vəsi bazarlara təxminən 5055 rubla çatdı
rılır. Xurmanın topdansatış qiyməti də təx
minən bu qədərdir. Belə olan halda hansı 
gəlirdən, mənfəətdən danışmaq olar?
Odur ki, bu sahədə təxirəsalınmaz tədbir
lər görülməsinə, Rusiya Federasiyasının 
müvafiq qurumları ilə danışıqlar aparıl
masına, daşınma xərclərini azaltmaq və 
tənzimləmək üçün xüsusi servislərin və 
logistik mərkəzlərin açılmasına ciddi zə
rurət duyulur.

Zülfü İLYASOV

XIX əsrin sonu  XX əsrin əvvəlində türkmüsəl
man dünyasının yetirdiyi nadir siyasi və ədəbi 
simalardan biri də Əli bəy Hüseynzadədir. O, 
ilk dəfə türkçülük ideyasını irəli sürmüş, onun 
elminəzəri əsaslarını işləyib hazırlamaqla tu
rançılığın məfkurə hərəkatına çevrilməsinə nail 
olmuşdur. 

Görkəmli ictimai xadim, pedaqoq, həkim, 
jurnalist, yazıçıpublisist, rəssam, mu
siqişünas Əli bəy Hüseyn bəy oğlu Hü
seynzadə 1864cü ildə Salyanda  ruhani 
müəllim ailəsində doğulmuşdur. Qafqaz 
Şeyxülislamı Axund Əhməd Hüseyn
zadənin qız nəvəsidir. Tiflisdə Qafqaz 
Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin nəzdin
də altısinifli məktəbdə (187075), birinci 
şəhər gimnaziyasında (187585) oxumuş, 
Peterburq Universitetinin fizikariya
ziyyat (188589), İstanbul Universiteti
nin hərbi tibb fakültəsində (189095) ali 
təhsil almışdır. İstanbulda Heydərpaşa 
xəstəxanasında yüzbaşı rütbəsində der
matoloq (dəri xəstəlikləri) ixtisası üzrə 
həkim (189597) işləmişdir. 1897ci ildə 
TürkiyəYunanıstan müharibəsi başla
narkən “HilalƏhmər” heyətində türk or
dusu tərkibində Tesaliyaya ezam edilmiş, 
3 il hərbi xidmətdə olmuşdur. 1900cu 
ildə müsabiqə yolu ilə İstanbul Univer
sitetinin dərizöhrəvi xəstəlikləri kafed
rasında professor köməkçisi (dosent) və
zifəsinə seçilmişdir. Eyni zamanda, bədii 
və elmi yaradıcılıqla da məşğul olmuş
dur. Hələ təhsil illərində Peterburqda 
tələbə siyasi dərnəklərində iştirak edən 

Ə.Hüseynzadə siyasi fəaliyyətini İstanbul Uni
versitetində də davam etdirmiş, tələbə yoldaşla
rı ilə birlikdə Sultan Əbdülhəmid rejiminə qarşı 
məşhur “İttihad və tərəqqi” partiyasının əsasını 
qoymuşdur. Siyasi fəaliyyətinə görə sultan xə
fiyyələri tərəfindən təqib edilən Əli bəy 1903

cü ilin əvvəlində Bakıya köçməyə məcbur olur. 
Xarici ölkədə təhsil aldığına görə Rusiya ərazi
sində həkim işləməsinə icazə verilmədiyindən 
Ə.Hüseynzadə jurnalistika sahəsində çalışmış, 
“Kaspi” və “Baku” qəzetlərində əməkdaşlıq et
mişdir. Birinci rus inqilabı günlərində nəşrinə 
milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev tərəfindən 
icazə alınan və maliyyələşdirilən “Həyat” (1905
06) qəzetinin, “Füyuzat” (190607) jurnalının, 
Ə.Topçubaşovun əvəzinə “Kaspi” qəzetinin baş 
mühərriri olmuşdur. 
Ə.Hüseynzadə jurnalistliklə bərabər, siyasiic
timai fəaliyyətini də genişləndirmişdir. 1905ci 
ilin aprelində “Ümumrusiya müsəlmanlarının 
ehtiyaclarına dair” qraf Vitteyə təqdim etmək 
üçün Peterburqa göndərilən Rusiyanın müsəl
man liderlərindən ibarət 11 nəfərlik heyətdə 
təmsil olunmuş, Rusiya Müsəlman İttifaqının 
gizli şəkildə çağırılmış qurultaylarının işində iş
tirak etmişdir. 
Ə.Hüseynzadənin çoxşaxəli fəaliyyətinin təmə
lində turançılıq məfkurəsi dururdu. O, türk xalq
larının milli birliyi, müstəqil dövlətçilik fikrini 
ilk dəfə irəli sürmüş, onun elminəzəri əsaslarını 
işləyib hazırlayaraq, qüvvətli ideoloji hərəkata 
çevrilməsini təmin etmişdir. 
Ə.Hüseynzadə yaradılmasını nəzərdə tutdu
ğu milli cəmiyyət quruculuğunda müasir insan 
amilinə böyük əhəmiyyət verirdi. “Türk qanlı, 
müsəlman etiqadlı, firəng fikirli, Avropa qiyafə
li fədai” tərbiyə edib yetişdirmək ideyasını irəli 
sürürdü. Əli bəyin fikirləri XX əsrin 10cu illə
rində milli dirçəliş uğrunda mübarizələrin qida 
mənbəyinə çevrilmiş, “türkləşmək, islamlaşmaq, 

müasirləşmək” şəklində siyasi şüara çevrilərək, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət atri
butlarında reallaşmışdır. 
1907ci ildə Sultan Əbdülhəmidin təzyiqi altın
da “Füyuzat” jurnalı bağlandıqdan sonra Ə.Hü
seynzadə pedaqoji fəaliyyət göstərmiş, Bakıda 
“Səadət” məktəbinin müdiri olmuş, “Tərəqqi” 
və “Həqiqət” qəzetlərində çalışmış, məşhur “Si
yasətifürusət” əsərini hissəhissə nəşr etdirmiş
dir. Türkiyədə Sultan Əbdulhəmid taxtdan salın
dıqdan iki il sonra inqilabçı yoldaşları olan gənc 
türklərin dəvətilə 1910cu ildə Türkiyəyə get
miş, İstanbul Universitetində professor vəzifə
sində pedaqoji fəaliyyətini davam etdirmişdir. 
Türkiyənin siyasi, ictimai və mədəni həyatında 
yaxından iştirak etmiş, Əhməd Ağaoğlu, Yusif 
Akçura, Ziya Göyalp, Məhəmməd Əmin Rəsul
zadə ilə “Türk ocağı” dərnəyində çalışmış, Birin
ci Dünya müharibəsi (191418) illərində “Turan” 
heyətində Qərbi Avropanın bir neçə ölkəsinə ge
dərək, türkçülük təbliğatı aparmış, 1916cı ildə 
Berlində “Türk qövmləri konqresi”ndə, 1917ci 
ildə Stokholmda beynəlxalq sosialist konqresin
də, 1926cı ildə Bakıda türkoloji qurultayda işti
rak etmişdir. 
1918ci ildə Türkiyə hökumətinin tapşırığı ilə 
“Azərbaycanın yeni bir dövlət halında qurulması 
məsələsini oranın irəli gələnləri ilə birlikdə mü
zakirə” etmək üçün Əhməd Ağaoğlu ilə Qafqaza 
göndərilmiş, Gəncədə Nuru paşa ilə görüşmüş
dür. Türkiyə Cümhuriyyətini alqışlamış, Musta
fa Kamal paşa Atatürkə “Ona inan” adlı şeir həsr 
etmişdir.  Ə.Hüseynzadə 1940cı ildə  İstanbulda 
vəfat etmişdir.


