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 � Dünya mədəniyyətinin beşiklərindən biri olan 

qədim Naxçıvanın hər qarışı ilk insan yaşayış yerləri, 
erkən şəhər mədəniyyəti izləri, möhtəşəm tarxi abidələrlə 
zəngindir. Aparılan araşdırmalar zamanı məlum olmuşdur 
ki, Naxçıvanda ilkin şəhər mədəniyyəti 5 min il bundan 
əvvəl formalaşmış, sənətkarlıq və mədəniyyət inkişaf etmiş, 
Duzdağda mədən üsulu ilə duz çıxarılmasına başlanılmış-
dır. Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycanın tarixi ərazisinin 
coğrafi mövqeyi və əlverişli şəraiti, Böyük İpək Yolunun 
üzərində yerləşməsi də qədim dövlətlərin diqqətini cəlb 
 etmiş, şəhər aramsız hücumlara məruz qalmışdır. 

Bütün bunlar Naxçıvan 
ərazisində hələ qədimdən müdafiə 
tədbirlərinin görülməsini zərurətə 
çevirmiş, yaşayış məntəqələrinin 
işğal və dağıntılardan qorumaq 
üçün qalalar tikilmiş, qala-şəhərlər 
meydana gəlmişdir. Əcdadlarımız 
hər qayası səngər olan bu qədim 
diyarda yadelli işğalçılardan qo-
runmaq üçün Oğlanqala, Qazançı 
qalası, Çalxanqala, Əlincəqala, 
Naxçıvanqala kimi möhtəşəm 
müdafiə istehkamları tikmişlər.

Tarix boyu ərazidə Azərbaycan 
türkləri tərəfindən yaradılan mədəni 
irsin qorunub yaşadılması üçün 
ardıcıl tədbirlər görülür, tarixi 
abidələr bərpa olunaraq keçmişdən 
bu günə körpü salınır. Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisi 
sədrinin "Naxçıvan Muxtar Res-
publikası ərazisindəki tarix və 
mədəniyyət abidələrinin qorunması 
və pasportlaşdırılması işinin təşkili 
haqqında" 2005-ci il 6 dekabr tarixli 
sərəncamı bu baxımdan mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Artıq muxtar 
respublikada  1200-dən çox abidə 
qeydə alınaraq pasportlaşdırılmışdır 
ki, onlardan da 80-i qalalardır.

Dünyanın ən qədim insan 
məskənlərindən biri olan Naxçı-
vanda iyulun 8-10-da "Naxçıvan 
qalaları: tarixdə və günümüzdə" 
mövzusunda beynəlxalq konfransın 
keçirilməsi də tarixi keçmişimizə 
bir baxış idi. Tarixin bütün 
dövrlərində bu qədim diyarda 
zəngin mədəniyyət və memarlıq 
nümunələri yaradılıb. Qalalar 
isə yalnız sığınacaq məqsədi 
daşımayıb. Qalalar bu ərazidə 
yaşayan əcdadlarımızın həyat 
tərzini, dövlətçilik ənənələrini və 
memarlıq sənətini özündə yaşadan 
mədəniyyət nümunələridir.   

Naxçıvanın ən qədim müdafiə 
istehkamlarından biri Qazançı 
qalasıdır. Əlincə çayının hər iki 
sahilini əhatə edən qalanın tarixi 

bizim eradan əvvəl  III-I minilliyin 
əvvələrinə aid edilir. Bu qala Kas 
türkləri ilə bağlıdır. 1300 il bundan 
əvvələ aid olan "Kitabi-Dədə Qor-
qud" dastanındakı qəhrəmanların 
adı Naxçıvan qalalarında  
əbədiləşmişdir. Sədərək, Əlincə, 
Qazançı kimi toponimlər, qala ad-
ları deyilənlərə ən yaxşı nümunədir. 
Tədqiqatçılar Qazançı qalasının 

adını da "Kitabi-Dədə Qorqud" 
dastanının baş qəhrəmanlarından 
biri olan Qazan xanın adı ilə də 
əlaqələndirirlər. Axtarışlar za-
manı qala ərazisindən tapılmış 
müxtəlif dövrləri əhatə edən gil qab 
nümunələri, daş əmək alətləri və 
dən daşları Naxçıvan mədəniyyəti 
və sənətkarlığı üçün səciyyəvidir.

Şərur rayonundakı Qarasu 
qalası, birinci və ikinci Qız qala-

ları  Arpaçay vadisində yerləşən 
möhtəşəm hərbi istehkamların 
dövrümüzə qədər gəlib çatan 
nümunələridir. Strateji cəhətdən 
olduqca əlverişli mövqedə sa-
lınan bu qalalar yadelli hücum-
larının qarşısının alınmasında 
mühüm əhəmiyyətə malik olub. 
Oğlanqalada və Qızqalada ya-
şayan əcdadlarımız erkən dəmir 
dövründə vahid dövlət halında 
birləşərək xarici işğalçılara qarşı 

mübarizə aparıblar. Saraydan 
tapılan və üzərində mixi işarələr 
olan təsərrüfat küpünün parça-
ları  isə Oğlanqala şəhər yerində 
yazı sisteminin mövcudluğunu 
təsdiqləyir. Müəyyən edilib ki, bu 
qalaların ətrafındakı 487 hektarlıq 
ərazi möhtəşəm müdafiə divarları 
ilə əhatə olunub. Həmçinin qalanın 
yaxınlığında yerləşən Sədərək, 

Xələc, Qalaçıq yaşayış yerlərinin 
əhalisi erkən dəmir dövründə 
güclü tayfa ittifaqı yaradaraq tarixi 
ərazimizin və mədəniyyətimizin 
qorunmasını təmin ediblər. 

Cəhriçayın sağ sahilində, 
Çalxan dağının üzərində yerləşən 
Çalxanqala da öz möhtəşəmliyini 
saxlayan abidələrdəndir. Qala 
əlverşli mövqedə yerləşir. Buradan 
Cəhriçay və Naxçıvançay vadisini 

nəzarətdə saxlamaq mümkündür. 
Qalanın yerləşdiyi Çalxan dağı 
hər tərəfdən sıldırım qayalarla 
əhatə olunduğundan əsas giriş yolu 
cənub tərəfdən olub, Cəhriçayın 
sağ sahilindən başlayır. Qala öz 
tikinti texnikasına görə Naxçı-
van ərazisində olan Oğlanqala və 
Qazançı qalası ilə oxşardır. Qala-
dan Cəhriçaya enmək üçün yeraltı 
yol salınıb. Şübhəsiz ki, yeraltı 
yollar həm də gizli çaparların 

göndərilməsi və düşmənə qəfil 
zərbələr vurmaq üçün də mühüm 
əhəmiyyətə malik idi. Qalanın 
şimalında mövcud olan qavaldaş 
isə yadelli yürüşlərinin əvvəlcədən 
xəbərdar edilməsi üçün istifadə 
olunub.

Muxtar respublika ərazisindəki 
qalalar sırasında Naxçıvanqalanın 
da mühüm əhəmiyyəti var. Aparı-
lan tədqiqatlar zamanı məlum olub 
ki, Naxçıvanqala təkcə müdafiə 
məqsədi daşımayıb, eyni zamanda, 
bu tarixi ərazidə formalaşmış ilkin 
şəhər mədəniyyətinin ayrılmaz 
elementinə çevrilib.

Tarixin müxtəlif dönəmlərində 
Naxçıvanda olan səyyahların 
verdikləri məlumata görə, qala 
XVII əsrin ortalarınadək müdafiə 
istehkamı kimi mövcud olub və 
müharibələr zamanı dağıdılaraq 
əvvəlki möhtəşəmliyini itirib. Nax-
çıvanqalanın  tarixi əhəmiyyətini 
artıran mühüm amillərdən biri isə 
qala divarları yaxınlığında Nuh 
peyğəmbərin (ə.) məzarının və 
məzarüstü abidəsinin olmasıdır. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisi sədrinin sərəncamı 
ilə 2010-cu ildə Naxçıvanqalanın 
bərpasına başlanılmış, ərazidə 
yenidənqurma və bərpa işləri 
aparılmış, qalanın əvvəlki görkəmi 
özünə qaytarılmış, Naxçıvanqala 
Tarix-Memarlıq Muzey Kompleksi 
yaradılmışdır. 

Sakit-sakit axan Əlincə çayı 
boyunca irəlilədikcə yenilməz 
Əlincə qalasının məğrurluğu qar-
şısında heyrətlənməmək müm-
kün deyil. Qala Əlincə çayının 
sağ sahilində, Əlincə dağının 
zirvəsindədir. Tədqiqatçıların 
araşdırmalarından məlum olur ki, 
Əlincə adı bu ərazilərdə yaşamış 
Ərinçı, yəni Əlincək tayfasının 
adı ilə bağlıdır. Təqribən, 2 min il 
bundan əvvəl həmin tayfa birliyi 

Əlincəqalanı inşa etmiş və özlərinin 
təhlükəsizliyini qorumuşdur. 
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında 
da Əlincə qalası möhkəm müdafiə 
istehkamı kimi təsvir olunur. 

Əlincə XIII-XIV əsrlərdə 
Hülakülərin, XIV əsrin ikinci 
yarısında Cəlairlərin hakimiyyəti 
altında olub. XIV əsrin 80-
90-cı illərində Əlincə qalası 
Azərbaycan xalqının Teymura 
qarşı mübarizəsinin əsas istinad-
gahına çevrilməklə 14 il mərdliklə 
müdafiə olunub. Əmir Teymurun 
qoşunları 1386-1401-ci illərdə 
qalaya 4 dəfə yürüş etmişdir. Lakin 
qala müdafiəçiləri Əlincəqalanı 
mərdliklə qorumuşlar. Əmir Teymur 
14 il ona müqavimət göstərən 
qalanın möhtəşəmliyinə heyran 
qalmışdır.

Bu qalanı  tikən babaları-
mız özlərindən sonrakı nəslə 

qəhrəmanlıq, yurd sevgisi kimi ali 
dəyərlər qoyub gediblər. Əlincəqala 
zamanın sınaqlarından keçib, tarixin 

müxtəlif dönəmlərində biganəliklə 
üz-üzə qalıb, müəyyən qədər 
dağılsa da, öz əzəmətini qoruyub. 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisi sədrinin  2014-cü il 11 
fevral  tarixli sərəncamına əsasən, 
Əlincəqala bərpa olunub, ona ikinci 
həyat verilib, qala ərazisində muzey 
yaradılıb. 

Qalanın bərpası zamanı, 
ümumiyyətlə, texnikanın gücündən 
istifadə  olunmayıb. Tikinti mate-
riallarının  daşınmasında atlardan 
və bir də insan əməyindən istifadə 
edilib. Qala divarları qısa zamanda 
və çətin şəraitdə  pillə-pillə, kərpic-
kərpic ucaldılıb. Bərpaçı ustaların 
əlinin sığalı ilə  məğrurluq tariximiz 
özünə qaytarılıb. Əgər əvvəllər 
qalaya daşlı-çınqıllı yollarla  qalx-
maq mümkün idisə, bu gün onun 
ən yüksək zirvəsinədək  salınmış 
pillələr gələnlər üçün rahatlıq 
yaradır.

 Əlbəttə, bu qala heç də 
düşmənlərdən müdafiə məqsədi ilə 
bərpa olunmayıb. Əlincə qalasının 
bərpası tarixə sahiblik hissinin ali 
nümunəsidir. Bu nümunə qalanın 
möhtəşəmliyinin özünə qaytarılma-
sı, yenilməzlik simvolu kimi hələ 
neçə yüz illər bundan sonra da dün-
yaya gələcək nəsillərə əmanətdir. 

O əmanət ki,  gələcək nəsillərə 
ulu babalarının qəhrəmanlığından, 
yenilməzliyindən bəhs edəcək, 
Vətənə, dövlətçiliyə sədaqət, ana 
yurda sahiblik  hissini aşılayacaqdır. 

Tarixin şahidi və iştirakçısı 
olan qalalarımız məğrurluğun, 
yenilməzliyin rəmzidir. Əvəzi 
olmayan, müqayisəyə gəlməyən 
əmanətlərdir. Bu yerlərdə dağ 
qalaya, qala dağa bel bağlayır, 
bir-birinə ucalıq bəxş edir, əzəmət 
verir, bütövlüyü təsdiqləyir. Bu gün 
biz qalalara təkcə qədim müdafiə 
tikililəri kimi baxmırıq. Naxçıvan 
qalaları həm də milli dövlətçilik, 
milli birlik ənənələrimizi yaşadır. 
Hər birimizə torpaq təəssübü və 
Vətənə dərin sədaqət hissi aşılayır. 
Tarixi yaşadanları isə tarix yaşada-
caqdır.         

Vaqif AĞALAROV, 
Naxçıvan Televiziyasının 

baş redaktoru     

Məğrurluq və yenilməzlik  rəmzi –
Naxçıvan qalaları

Azərbaycanın ərazisində müdafiə xarakterli istehkam-
lar və qalaların ucaldılması ölkənin təbii sərvətlərinin 
zənginliyinə, öz dövrü üçün inkişaf etmiş iqtisadi-sosial 
durumun təşəkkül tapdığına dəlalət edir.

Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli lider 

 � Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inki-
şaf etdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər 
çərçivəsində digər sahələrlə yanaşı, pambıqçılığın 
da inkişaf etdirilməsi dövlətin aqrar siyasətinin 
prioritet vəzifələrindən biridir. Bu il respublika üzrə 
ötən ilkindən 3 dəfə çox – 50 min hektar sahədə 
pambıq əkilməsi qərara alınıb.

Dövlətimizin başçısı bu 
qədər ərazidə pambıq tar-
lalarının salınmasını artıq 
səlahiyyətli şəxslərin qarşı-
sında vəzifə olaraq qoyub. 
Bundan əlavə, Prezident İlham 
Əliyev Nazirlər Kabinetinin 
2016-cı ilin birinci yarısının 
sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunan icla-
sında bildirmişdir ki, ölkəyə 
valyuta axınını təmin etmək 
üçün pambıq istehsalı artırıl-
malıdır.

Artıq pambıq əkini üzrə 
respublikanın 24 rayonunda 
torpaq mülkiyyətçiləri ilə 52 
min 120 hektar üzrə müqavilə 
bağlanılıb.  Fermerlər ar-
tıq becərmə işlərini davam 
etdirirlər. Kənd təsərrüfatının 
bu sahəsində işlə təmin 
olunanların sayı 5774 nəfər 
təşkil edib. Ölkə rəhbərinin 
bu sahəyə xüsusi diqqət 
yetirməsi, həmçinin məhsulun  
alış qiymətinin artırılması ilə 
bağlı göstəriş verməsi pambıq-
çılıqla məşğul olan fermerlərə 
stimul yaradıb.

Azərbaycanda pambıq-
çılığın inkişafı üçün əlverişli 
şərait var. Bu strateji məhsulun 
əkilib-becərilməsində respub-
likamız dünyanın pambıqçılıq 
ölkələrindən biri kimi tarixə 
düşüb. Mövcud iqlim şəraiti 
və digər amillər fonunda 
mütəxəssislərin hesablama-
larına görə, Azərbaycanda 
hər hektardan orta hesabla 2 
tona yaxın pambıq toplamaq 
mümkündür. Dünyanın əksər 
ölkələrində bu göstərici 1 
tondan artıq deyil. Statistik 
məlumatlar da təsdiqləyir ki, 
dünyanın aparıcı pambıçılıq 
ölkələrində məhsuldarlıq 
Azərbaycanla müqayisədə 
xeyli aşağıdır. Məsələn, ABŞ-
da hər hektardan məhsuldarlıq  

orta hesabla 0,9 ton, Çində 
isə 1,3 ton ətrafında dəyişir. 
Respublikanın pambıqçı-
lıq bölgələrində bu bitkinin 
becərilməsinə aid yüz illərlə 
böyük təcrübə toplanmış, 
 yaxşı ənənə yaranmışdır.

Dünyada pambığın 
ən  böyük istehsalçısı olan 
Çin, Pakistan və Hindis-
tan dövlətləri hesab olunur.  
Hazırda dünya üzrə illik 
25-26 milyon ton pambıq 
istehsalının 60 faizdən çoxu  
məhz bu ölkələrin payına  
düşür. Azərbaycan da pambıq 
istehsalına görə keçmiş İttifaq 
respublikaları ilə müqayisədə 
öncül yerlərdən birini tuturdu. 
SSRİ-nin süqutundan sonra 
dövlət müstəqilliyini bərpa 
edən Azərbaycanda bir sıra 
sahələr kimi pambıqçılıq 
da gözdən düşdü. Ölkəyə 
külli miqdarda valyuta gətirən 
sahənin inkişafı ildən-ilə 
gerilədi. 

Müstəqilliyimizin ilk 
illərində hakimiyyəti ələ alan 
dövlət idarəçiliyində  heç 
bir təcrübəsi olmayan naşı 
rəhbərlər kənd təsərrüfatının 
inkişafını tamamilə unutdular. 
Başları hakimiyyətdə birinci 
olmağa qarışanlar bir vaxt 
onda ayıldılar ki, artıq "Lələ 
köçüb, yurdu qalıb". Artıq 
kənd təsərrüfatı, o cümlədən 
strateji sahə hesab edilən pam-
bıqçılıq məhv olub. Halbuki, 
bir vaxtlar Azərbaycanda 
pambıq istehsalı bir milyon 
tona çatmışdı.

XX əsrin ikinci yarısın-
dan, ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevin rəhbərliyi dövründə 
respublikamızda pambıqçılıq 
çox sürətlə inkişaf etdirilmiş, 
ölkədə illik pambıq istehsalı 
bir milyon tona çatdırılmışdır. 
1969-cu ildə ümummilli lider 
Heydər Əliyevin hakimiyyətə 

gəlişi ilə aqrar sektorda 
əkinçilik və heyvandarlığın, 
ilk növbədə isə pambıqçılığın 
inkişafı üçün konkret tədbirlər 
planı işlənib hazırlandı. 1970-
ci ildən başlayaraq, pambıq 
istehsalı və satışı planları ar-
tıqlaması ilə yerinə yetirilməyə 
başlandı. 1969-cu ildə 162 min 
ton pambıq təhvil verildiyi 
halda, 1976-cı ildə bu göstərici 
412 min ton olmuşdur.  

Ulu öndər Heydər 
Əliyevin dövlət 
idarəçiliyindəki zəngin 
təcrübəsi, ölkənin iqtisadiy-
yatına, aqrar sahəyə  xüsusi 
diqqət və qayğısı sayəsində  
1969-1982-ci illərdə pambıq-
çılıqda məhsuldarlıq təqribən 
10 dəfə yüksəlmişdi. Bu 
illərdə kənd təsərrüfatında 
pambıqçılığın xüsusi çəkisi 
artmış,  ixtisaslaşma, 
mərkəzləşdirmə həyata keçi-
rilmiş və  maddi-texniki baza 
daha da möhkəmləndirilmişdir.  
Bu strateji sahəyə diqqət 
1981-ci ildə özünü qabarıq 
şəkildə büruzə verdi. Həmin 
il  respublikamızda 1 milyon 
315 min ton pambıq istehsal 
olundu. Bu da  pambıqçılı-
ğın ən gəlirli sahə olduğu-
nu, Azərbaycanda bu aqrar 
istiqamətin yüksək inkişafını 
təmin etməyin mümkünlüyü-
nü sübut etdi.  Həmin illərdə 
ölkə büdcəsinin 22-25 faizini 
pambıqçılıq təmin edirdi. 

Ümummilli liderimizin 
pambıqçılığa böyük üstün-
lük verməsi insanların həyat 
səviyyəsinin yüksəlməsində 
də böyük rol oynayırdı. Həmin 
illərin adlı-sanlı əmək adamla-
rı məhz pambıqçılıq sayəsində 
qazandıqları uğurlara görə ən 
yüksək mükafatlara, Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı kimi adlara 
layiq görülmüşdülər. Heydər 
Əliyev pambıqçılığın çox 
gəlirli sahə olduğunu bildirmiş 
və bu sahənin daim inkişaf 
etdirilməsini tövsiyə etmiş-
dir: "Pambıqçılıq çox faydalı 
sahədir, bu sahə yaşamalı və 
inkişaf etdirilməlidir". 

Pambıqçılığın dinamik 
inkişafının elmi əsaslarla 
nizamlanmasını daim 
diqqətdə saxlayan  ulu öndər 
bu sahənin inkişafına hər 
cür qayğı göstərir, pambı-
çılıq bölgələrinin hamısın-
da  uğurlu fəaliyyət üçün 
əlverişli mühit yaradırdı. O, 
alimlərin yaradıcı əməyini də 
çox yüksək qiymətləndirir, 
bütün elmi-tədqiqat insti-
tutlarının, xüsusilə pambıq-
çılıqlıqla məşğul olan elmi 
müəssisələrin  məhsuldar 
elmi fəaliyyəti üçün tələb 

olunan maddi-texniki bazanın 
yaradılmasını daim nəzarətdə 
saxlayırdı.

Ulu öndərimiz tərəfindən 
pambıqçılığın inkişaf 
etdirilməsi keçmiş kolxoz və 
sovxozların iqtisadiyyatının 
möhkəmləndirilməsinə, kənd 
zəhmətkeşlərinin maddi rifah 
halının yaxşılaşdırılmasına 
böyük təsir göstərmişdir. 
1969-cu ildə pambıqçılıqdan 
150 milyon manat götürüldüyü 
halda, 1976-cı ildə bu rəqəm 
350 milyon manat olmuşdur. 
1970-1976-cı illərdə kolxoz 
və sovxozlar pambıqdan 2 
milyard manat gəlir əldə 
etmişdilər.

Pambıq aran rayonlarında 
əhalinin əsas gəlir mənbəyi 
idi. Bu məhsuldan əldə olunan 
gəlir hesabına, kəndlərimizdə 
geniş abadlaşdırma işləri 
aparılmış, maddi-texniki baza 
möhkəmləndirilmiş, əhalinin 
maddi rifah halı yüksəlmişdir.

Bəs nədən belə bir strateji 
sahə, ölkəyə külli miqdarda 
valyuta gətirən pambıqçılıq 
ildən-ilə gözdən düşdü? Bir 
vaxt pambıqçı qadınların 
əməyinə şeirlər, mahnılar 
həsr edilən, filmlər çəkilən 

Azərbaycanda "ağ qızıl" 
büsbütün unuduldu. Pambıq 
sahələri ildən-ilə azaldı. Son 
on ildə pambıq istehsalı 7 
dəfədən çox aşağı düşüb. Kənd 
Təsərrüfatı Nazirliyindən 
verilən məlumata görə, 2013-
cü ildə ölkə üzrə cəmi 23 min 
hektar sahədə pambıq əkilmiş 
və təxminən 28 min ton 
məhsul yığılmışdır. Halbuki, 
yaxın keçmişdə - 2005-ci ildə 
Azərbaycanda 200 min tondan 
çox pambıq yetişdirilmişdir. 
Bir vaxtlar Azərbaycanda 
bir milyon tondan artıq 
pambıq istehsal olunduğunu 
nəzərə alsaq, demək,  hazırda 
ölkəmizdə imkanlardan, ən 
azı, 36 dəfə az pambıq istehsal 

edilir.
Pambıqçılıq sahəsindəki 

bu uğrsuzluğu və geriləməni 
bəzi hallarda  postso-
vet dövründə baş vermiş 
mülkiyyət dəyişikliyi ilə 
əsaslandırırlar. Guya, tor-
paq sahələri özəlləşdirildi,  
kəndlərin bütün torpaqlarını 
nəzarətdə saxlayan iri kolxoz-
lar və sovxozlar ləğv edildi. 
Bundan sonra kiçik torpaq 
payçıları üçün pambıq əkmək 
o qədər də sərfəli olmadı 
və pambıqçılıq getdikcə 
gerilədi. Təbii ki, bütün bunlar 
bəhanədir. Çünki  eyni proses 
pambıqçılıq sahəsində ad 
qazanmış  Özbəkistanda  da 
baş vermişdi. Ancaq bu ölkədə  
pambıq istehsalı 2005-ci illə 
müqayisədə 2,8 dəfə artıb. 
Ötən illərdə  Özbəkistanda 
3,35 milyon ton pambıq 
yığılıb, səkkiz il qabaq isə bu 
göstərici 1,2 milyon ton idi. 
Mütəxəssislərin qənaətinə 
görə, 2013-cü ildə  dünyada 
istehsal olunan  pambığın 
15 faizi Özbəkistanın payına 
düşmüşdür. 

Artıq Azərbaycanda 
pambıqçılıq dövlətin diqqət 

mərkəzində saxladığı 
sahələrdən birinə çevrilib. Bu 
sahənin inkişaf etdirilməsi ilə 
həm daxili tələbatı ödəmək, 
həm də məhsulu xaricə 
ixrac etməklə ölkəyə maliyyə 
axınını təmin etmək müm-
kündür. Bu strateji sahənin 
yenidən əsaslı surətdə inkişafı 
üçün artıq  tədbirlər planı da 
hazırlanıb. Kənd təsərrüfatının 
ən zəruri bir sahəsi kimi və 
əsası ulu öndər  Heydər Əliyev 
tərəfindən qoyulmuş pam-
bıqçılığın inkişafına dövlət 
səviyyəsində göstərilən diqqət,  
Prezidentimiz İlham Əliyev 
tərəfindən ciddi nəzarətə götü-
rülüb. Ölkə rəhbərinin "Pam-
bıqçılıq haqqında" Azərbaycan 

Respublikası Qanununun 
tətbiq edilməsi  və qanunun 
tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər 
barədə imzaladığı  fərmanlar 
bu strateji sahənin inkişafına 
ciddi stimul yaradıb. 

Prezident İlham Əliyevin 
sədrliyi ilə Nazirlər Kabineti-
nin 2016-cı ilin birinci  yarımi-
linin sosial-iqtisadi inkişafının 
yekunlarına və qarşıda duran 
vəzifələrə həsr olunan icla-
sında dövlətimizin başçısı 
pambıqçılığın inkişafı üçün 
ciddi tapşırıqlar verib. Kənd 
təsərrüfatının bu sahəsinin çox 
gəlirli olduğunu diqqətə çatdı-
ran Prezident İlham Əliyev de-
mişdir ki, kənd təsərrüfatının 
sürətlə inkişaf edən sektorları, 
ilk növbədə pambıqçılıq 
inkişaf etdirilməlidir: "Çünki 
pambıq elə məhsuldur ki, onun 
üçün bazar axtarmağa ehtiyac 
yoxdur. İndi dünyada bazar-
lar uğrunda mübarizə gedir. 
Xüsusilə, son vaxtlar sank-
siyalarla əlaqədar müəyyən 
bazarlar bəzi məhsullar üçün 
bağlanıb. Əlbəttə ki, bunun 
bizə aidiyyəti yoxdur. Ancaq 
indi biz öz kənd təsərrüfatı 
məhsullarımızı başqa bazar-

lara çıxarmaq üçün gərək 
səylər göstərək. Ancaq pambıq 
məhsulunu birjalarda satmaq 
üçün heç bir problem yoxdur. 
Vaxtilə ulu öndər Heydər 
Əliyevin zəhməti, səyləri 
nəticəsində pambığın isteh-
salı Azərbaycanda bir milyon 
tona qalxmışdı. O, 1969-cu 
ildə hakimiyyətə gələndə, indi 
mənim dəqiq yadımda deyil, 
təqribən 100 min, 200 min 
ton pambıq istehsal olunurdu. 
Sonralar isə bir milyon, ildə 
orta hesabla 800 min, 900 min 
ton pambıq istehsal edilirdi".

Hazırda bələdiyyələrin və 
dövlətin sərəncamlarında 3,5 
milyon hektara yaxın kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaq fon-

du var. Bu, özəl fonddan az qala 
3 dəfə çoxdur. Bütün bunlar 
göstrir ki, "ağ qızıl"ın əvvəlki 
şöhrətini qaytarmaq mümkün-
dür. Bu istiqamətdə həyata 
keçirilən tədbirlər öz bəhrəsini 
verəcək və pambıq istehsalının  
artırılması ölkəyə külli miqdar-
da valyuta gətirəcək.

Prezident İlham Əliyev 
regionlara səfəri zamanı 
ictimaiyyətin nümayəndələri 
ilə keçirdiyi görüşlərdə də 
pambıqçılığın inkişafının 
diqqət mərkəzində saxlanılaca-
ğını bildirmişdir. Dövlət baş-
çısı qeyd etmisdir ki, pambıq 
dünya bazarında satılır, onun 
xarici bazarda satışı ilə bağlı 
hər hansı problem yoxdur. 
Dövlətimizin başçısı artıq 
pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı 
lazımi addımların atıldığını da 
bildirmişdir: "Mən statistikaya 
baxdım. Keçən il cəmi 35 min 
ton pambıq istehsal olunub. 
Bu il 50 min hektarda pambıq 
əkiləcək. Əkin başlayıb və 
biz ən azı 100 min ton məhsul 
gözləyirik. Yəni, keçən ildən 
fərqli olaraq 3 dəfə çox".

Əliqismət BƏDƏLOV,  
Xalq qəzeti"

"Ağ qızıl"ın əvvəlki şöhrəti qaytarılır


