
Həmin kilsə və monastırlarda 
Alban əlifbası ilə salnamələr yazılır, 
dua kitabçaları hazırlanırdı. Albani-
yanın qədim kilsələrinin biri Ağoğlan, 
digəri Ağqız icmalarına aid idi.

Ağoğlan və Ağqız İsa məsih və 
bakirə Məryəm kultunun çox qədim 
türk variantıdır. Arxaik türk inancı-
na görə ağoğlanlar bakirə qızların 
göbəyindən çıxırdılar. 

Azərbaycan ərazisində 
islamiyyətdən sonra o əfsanə unu-
dulmuşdur. Yakutlar, tuvalar, uyğur-
lar isə indiyədək öz yaddaşlarında o 
inancın izlərini yaşadırlar. 

Ermənilərin Axtamar, Ağçinik, 
Amaras adlandırdıqları kilsələrin 
qədim adı Ağtamar, Ağoğlan, Ağqız 
olmuşdur. Həmin kilsələr xristian-
lıqdan əvvəl oğlan və qız məbədləri 
idi. O məbədlərdə ilahələrin qızıl, 
bürünc, mərmər bütləri saxlanırdı.

Xristianlığın ilk illərində Suri-
yadan, Fələstindən gələn keşişlər 
məbədləri dağıdır, bütləri sındırır, 
ağac pirləri kəsdirirdilər. Bu da 
insanların qəzəbinə səbəb olurdu. 
Ona görə də keşişlər kilsələri qədim 
məbədlərin bünövrəsi üzərində 
tikdirməyə başladılar. Bütləri sındır-
mayıb zirzəmilərə yığdılar. 

Suriyalı keşişlər uzun müddət 
kilsələrə çevirdikləri məbədlərin 
adlarını da dəyişdirə bilmədilər. 
Albaniyanın, İveriyanın, Van gölü 
vadisinin yerli türk icmaları uzun illər 
öz kilsələrini xristianlıqdan öncəki 
məbədlərini adları ilə adlandırdılar. 
Çox sonralar Xatun monastırına 
Mariya, Ağoğlan kilsəsinə Amaras 
adı verildi. Kür çayı boyundakı 
Almaz dağının ətəyindən tapılan bir 
qəbir daşına yazılıb: - Mən Mariya, 
Saltux övladı, xristianlıqdan əvvəlki 
adım Xatun idi (Меликсетбеков 
1938.s.73).

Elə bir erməni tapa bilməzsiniz 
ki, Xatun adının bizə aid olmadığı 
barədə mübahisəyə girişsin. Vladi-
mir Yolçuyevin general babaları Qaf-
qazı işğal edənə qədər katolikos Ni-
kolayın (1676-1700) erməniləşdirdiyi 
Mariya qız məbədi Xatun adlanırdı 
(Мелuксетбеков 1938.1.66). 
Bundan əlavə , Sunik mahalında 
Məvazi-Xatun adlı vilayət var idi 
(Шопен 1866.1.65). Məvazi-Xatun 
Məryəm xatunun yurdu, müqəddəs 
məkanı deməkdir. Albaniyanın tarixi 
mahalları olan Sunik, Qapan kilsə 
salnamələrində Məryəm ana xatun, 
Adəm ata Atamxan adlandırılır. 

Bakirə Məryəmi Xatun adlan-
dıran türklərin bir nəsli də Abxazi-
yada yaşayırdı. Erməni və gürcü 

tarixçiləri inkar etsələr də, biz bu 
fikrin təsdiqini fransız qafqazşünası 
Mari Brossenin 1828-ci ildə Parisin 
Asiya Cəmiyyətindəki məruzəsində 
açıq-aydın görürük (Буаридзе 
1983.1.224).

Qəbir daşları üzərindəki bu 

yazılar göstərir ki, yalnız Albaniyanın 
yox, Abxaziyanın, Acarıstanın, Van 
gölü vadisinin ilk xristian icmalarının 
çoxu türk olmuşdur.

Qriqorinin Albaniyada sökdür-
düyü məbədlərin biri Ağoğlan, biri 
Ağqız icmasına məxsus idi. Həmin 
icmalar indi Dağlıq Qarabağ adla-
nan Ağbağ mahalında yaşayırdılar. 
Ağbağ nəslindən Həsən Cəlalın ata-
sı Xaçın hakimi Vaxtanq çıxmışdır. 
Ermənilər Ağbağ nəslindən olan elm 
və din xadimlərinin soyadlarını Ax-
baxetsi, H`Axbaxetsi kimi yazmaqla 
uzun zaman tədqiqatçıların diqqətini 
yayındırırdılar (Киракос Гандзакеци 
1946.s.135,273,280).

İudeya mənşəli ermənilərin 
– baqratunilərin iddialarına görə, 

kilsələrin Amaras adı Ağoğlandan 
qədimdir. Guya Laçının Ağoğlan 
kəndinin əhalisi sonralar Amaras 
kilsəsini Ağoğlan adlandırmışdır. 
İstər Amaras olsun, istər Ağoğlan – 
hər ikisi türk etnotoponimidir.

1954-cü ildə Zelik Yampolski-
nin Azərbaycan Tarix İnstitutunun 
əsərlərində məqaləsi çap olundu. 
Məqalədə göstərilirdi ki, Ağoğlan 
kilsə adları Amarasdan əvvəlki dövrə 
aiddir (Ямпольский 1954.s.100-
108). Elmlər Akademiyasının beşin-
ci, altıncı, yeddinci mərtəbələrində 
aləm bir-birinə dəydi, donos donos 

dalınca yazıldı.
Adı bizdən olanlar yevrey əsilli 

alimi türkçülükdə ittiham edirdilər. 
Ancaq gec idi. İosif Vissarionoviç 
Cuqaşvili (Stalin) bir il idi ki, ölmüş-
dü. Stalinizmin bizi Sibirə, yevreyləri 
Birobicana aparan qatarları sınıb 
yolda qalmışdı.

Ağoğlan İsa məsihin, Ağqız 
bakirə Məryəmin arxaik türk variant-
lardır. Bizim mifik təxəyyülumüzdə 
o inanc xristianlıqdan çox qa-
baq, Musa peyğəmbər Misirdən 
Fələstinə köçüb gələndə var idi. Biz 
islamiyyətdən sonra o inancı unut-
duq. Yakutlar, tuvalar isə unutmadı-
lar, yüz illərlə ürəklərində yaşatdılar. 

Yakutların və uyğurların inan-
cına görə, Ağoğlan insanların 

ilk atası, Agqız isə insanların ilk 
anasıdır. Ağoğlan anadan olanda 
Ağ Ana – ağacdan doğulan qadın 
onu əmizdirir, əlinə od, su, dəmir 
verir (Bahaeddin Ögel 1971.s.55, 
101-103).

Körpə oğlan uşağının əlinə od, 
su, dəmir vermək ona alplıq, ərənlik 
verilməsinə işarədir. Babalarımız 
dəmiri ocaqda qızdırıb, döyüb suya 
salmaqla qılınc, xəncər düzəldir 
və silahlanıb düşmənləri məğlub 
edirdilər. 

Ağacdan doğulma inancının 
izləri epizodik olsa da, Dədəmiz 

Qorqudun kitabında qorunub qal-
mışdır. Basat ondan əsil-nəcabətini 
soruşan Təpəgözə deyir: – “Anam 
adın sorar olsan, qaba ağac” (KDQ 
1988.s.102). Qaba ağac gövdəsi 
hamilə qadın bədəni kimi qabarmış 
ağac deməkdir. Gövdəsi qabarmış 
ağaclardan alp ərənlər, ağoğlanlar 
çıxırdılar. 

Vaxtilə Qarabağda Ağoğlu, 
Ağoğlan, Ağqız, Dağıstanda və 
Şirvanda Qızlar, Qızoğlu kəndlərinin 
varlığı göstərir ki, İsa məsihə Ağoğ-
lan, bakirə Məryəmə Ağqız deyən 
əcdadlarımız Azərbaycanın qədim 
sakinləridir.

Molla Pənah Vaqifin Ağqız 
nəslindən Piri adlı dostu var idi. Şair 
ona xitabən yazır:

Quşçu Namazəli fərağındadır,
Ağqız oğlu Piri sorağındadır.
Ağqız oğlanları eradan əvvəl 

782-ci ildə Urartu çarları ilə vuru-
şa-vuruşa Göyçə gölü vadisində 
Ağova şəhərini saldılar. E.ə. II 
minilliyə aid Xurrit yazılarında 
onların ölkəsi Akia, e.ə. I minilliyə 
aid Urartu kitabələrində Axiani 
adlandırılır ( Мещанинов 1929.s.56; 
Пиотровский 1939.s.11).

Biz Musa Xorenlinin, Ye-
qişenin kitablarının 150-200 il 
bundan əvvəlki nəşrlərini əldə 
edib (Хоренский 1808. izahlar, 
Хоренский 1893.s.292; Шопен 
1852.s.296) Ağoğlan və Ağqız et-
noslarının gerçək tarixini öyrənmək 
əvəzinə, internet saytlarında 
yerləşdirilən saxta məlumatlara ina-
nırıq. Bir şeirdə deyildiyi kimi:

Yəhərlənmiş day gəzirik
Yalmanına yatmaq üçün.
Dayazlığa baş vururuq
Dərinliyə çatmaq üçün.

Ağoğlu nəslinin bir oymağı 
bayatlara, bir oymağı qaşqaylara 
qoşularaq Səfəvilər dövründə Şiraz 
mahalını tutmuşdu. Şirazdakı Ağoğ-
lu nəslindən Hacı Məhəmmədsadıq 
Ağoğlu, Hacı Molla Abbas Ağoğlu, 
Axund Molla Rza Ağoğlu, Axund 
Fətəli Ağoğlu adlı elm və din 
xadimləri çıxmışdır (Şahin İbrahimov 
1988.s.27,28,103).

Erməni naşirləri Ağova etnonimi-
ni rus dilində çap olunan kitablarda 
Axovit kimi yazmaqla (Хоренский 
1893.s.292) tədqiqatçıların bir qismi-
nin diqqətini yayındıra bildilər. Onlar-

dan fərqli olaraq L.M.Meliksetbekov 
yazır ki, Axovit ağovalı deməkdir. 
Həm İrəvan çuxurundakı, həm 
Van gölü vadisindəki kəndlərin adı 
Axova olmuşdur (Меликсетбеков 
1911.s.41 ).

İ.İ. Şopen yazır ki, Axova mahalı-
nın biri də Alagöz dağının ətəyində 
idi. Bundan başqa, ermənilərin Ko-

tayk adlandırdıqları Kitay mahalında 
Axberd adlı qala var idi (Шопен 
1852.s.288, 296).

Axberd Ağoğlu etnosunun 
qalası deməkdir. Baqrationlar 
İudeyada yaşayarkən hasarlanmış 
şəhərciklərə berit deyirdilər. Ərəblər 
həmin Berit şəhərini indi Beyrut 
adlandırırlar.

Eradan əvvəl 782-ci ilə aid bir 
Urartu mixi yazısında deyilir ki, Aki-
ani gölün o tərəfindəki 19 ölkədən 
biridir (Мещанинов 1929.s.56). Bu 
yazı onu göstərir ki, Ağova etno-
sunun bir hissəsi Urartuya tabe 
olmayıb, Van gölü vadisindən Göyçə 
gölünün şərqinə, Kəpəz və Murov 
dağlarının arasına çəkilmişdir.

Türkiyədəki Ağova ölkəsinin baş-
çılarından biri eradan əvvəl IX əsrdə 
At totem adı daşıyırdı. Assuriya 
hökmdarı III Salmanasarın e.ə. 858-
ci ildə yazdırdığı bir kitabədə deyilir: 
– Axini ölkəsinə qoşun yeridib dinqir 
Atbininin əsgərlərini məğlub etdim 
(Пиотровекий 1939.s.11). Mətndəki 
dinqir Atbini totemi at olan etnosun 
patriarxı deməkdir.

Ağqız kultu xristianlıqdan öncəki 
hayların panteonunda Axçik də 
adlanır. Axçikin timsalında bakirə 
qızlara tapınan etnoslardan biri özü-
nü Axçinik adlandırırdı (Хоренский 
1893.s.292). Ərzincan yaxınlığında 
yaşayan axçiniklər türklər kimi iltisa-
qi dilli, Şumer mənşəli olduqlarından 
(İlhami Cəfərsoy 2020.s.3-64) anaya 
eq, bakirə qızlara aqcik, yəni anacıq 
deyirdilər.

İ.İ.Şopen kilsə salnamələrinin 
ilkin nüsxələrinə istinadən yazır 
ki, Van gölü ilə Sevan gölü arasın-
dakı Axçik qalaları Gök də adlanır 
(Шопен 1852.s.58,296). Ona görə 
gök adlanır ki, axçiklər göydən gələn 
müqəddəs şüalardan hamilə olub, 

ağoğlanları doğurdular.
Xristianlıqdan öncəki Axçik 

yaşayış məskənlərinin çoxu Axçinik 
mahalında yerləşirdi (Хоренский 
1893.s.292). Axçinik bakirə 
axçiklərin göbəyindən çıxanların 
ölkəsi deməkdir.

İstanbul arxiyepiskopu Malaxi-
ya Ormanyan I Dünya müharibəsi 

ərəfəsində nəşr etdirdiyi "Erməni 
kilsələri" kitabında yazır ki, patriarx 
I Komitas (628) Axçik nəslindən 
çıxmışdır (Оpманян 1913.s.198). 
Xüsusilə maraqlıdır ki, ilk Aramey 
mətnlərində Axçik nəsli Eqlon ad-
landırılır (Эpнст Pенан 2750.s.197). 
Eqlon eqlilər, yəni ağoğlan-
lar deməkdir (İlhami Cəfərsoy 
2020.s.329). 

Biz yalnız kilsələri öz 
əvvəlki görkəminə qaytarmaqla 
kifayətlənməməliyik. Monastırlar-
da yaratdığımız dini və dünyəvi 
ədəbiyyatı elmi tədqiqatın obyektinə 
çevirməliyik.

Ermənilərin H`Ovanes Yerzinqat-
si adlandırdıqları Ərzincanlı Uva-
nın Məryəm anaya həsr etdiyi bir 
şeirdən nümunə verirəm:

Sensin, ari qız Mariam,
Yazıxlarıma derman.
Tanqridir senden doğan,
Tanqrim anası Mariam.
Nizami Gəncəvi öz poemalarını 

farsca yazanda Ərzincanlı Uvan 
şeirlərini türk dilində yazırdı. Biz Ni-
zamini müsəlman Azərbaycan şairi 
kimi tanıyırıq, Ərzincanlı Uvanı da 
xristian türk şairi kimi tanımalıyıq.

Akademik M.X.Abeğyan yazır ki, 
Arakel Baqiştesi, Ərzincanlı Uvan 
erməni şairləridir, ancaq nədənsə 
onlar öz şeirlərini türk dilində 
yazırdılar (Абегян 1975.s.606). 
Uvan ilə Baxış şeirlərini Ərzincanın 
müsəlman türkləri üçün yazmırdılar, 
xristian türkləri üçün yazırdılar. Bunu 
Manuk Xaçaturoviç yaxşı bilir. 

28 il gecikmiş olsa da, bizim 
Mədəniyyət Nazirliyimizin “Xristian 
irsimizi tanıyaq” təşəbbüsü alqışa 
layiqdir. Bu istiqamətlə yeni tədqiqat 
əsərləri yazılmalı, kilsələr, monas-
tırlar əvvəlki görkəminə qaytarılma-
lıdır. Sübuta yetirilən tarixi bilgilər 
Təhsil Nazirliyi tərəfindən dərsliklərə 
salınmalıdır.

İlhami CƏFƏRSOY,  
filologiya elmləri doktoru

Albaniyanın kilsə və monastırları ermənilərə yox, 
Azərbaycanın yerli xristian icmalarına – Uti, Dədə, 
Arduc, Abas, Alagöz, Dizax, Dəvəli, Qoşqar, Car, 
Cuğa, Çanaxçı, Sadaxlı və başqalarına məxsusdur. 
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Ağoğlan və Ağqız kilsələri

Ağoğlan məbədi

Amaras monastırı

Qarabağın zəngin turizm potensialı var
Mən də bu sahədə çalışan 

şirkətlərdən birinin rəhbəri kimi deyə 
bilərəm ki, Qarabağın işğaldan azad 
olunması Azərbaycan turizminin 
inkişafına güclü təkan verəcək. Mən 
Prezidentimiz İlham Əliyevin işğaldan 
azad edilmiş ərazilərimizə – Ağdama, 
Zəngilana, Füzuliyə, Cəbrayıla, Qu-
badlıya, Şuşaya və Hadruta səfərlərini 
televiziya vasitəsilə diqqətlə izlədim. 
Bu səfərlər zamanı çıxışlarında cənab 
Prezident dəfələrlə vurğulamışdır ki, 
biz erməni vandallarının darmada-
ğın etdiyi şəhər və kəndlərimizi əsl 
cənnətə çevirəcəyik. Azərbaycan xalqı 
buna inanır və öz rəhbərinin qurucu 
və yaradıcı lider olduğunu yaxşı bilir. 
Biz turizm işçiləri də əminik ki, bu 
yerlərə yaxın gələcəkdə böyük turist 
axını olacaq.

Dövlət başçımız 2020-ci ildə sosi-
al-iqtisadi inkişafın yekunlarına həsr 
olunmuş videokonfransda demişdir: 
“Qarabağ bölgəsinin çox zəngin 

turizm potensialı vardır. Ona görə 
indidən turizm marşrutları işlənib ha-
zırlanmalıdır ki, artıq həyat bu bölgəyə 
qayıdandan sonra vaxt itirmədən 
turizm sektoru da inkişaf etsin. 
İndidən beynəlxalq turizm sərgilərində 
– pandemiyadan sonra bu sərgilər 
bərpa ediləcək – Qarabağ bölgəsinin 
turizm potensialı, turizm marşrutları, 
tarixi abidələri göstərilməlidir ki, biz 
bu bölgəni doğrudan da dünya üçün 
çox cəlbedici bölgə kimi təqdim edək. 
Nəzərə alsaq ki, Qarabağ bölgəsinin 
çox zəngin, füsunkar, təkrarolunmaz 
təbiəti və tarixi abidələri var, əminəm, 
Azərbaycanın əsas turizm zonasının 
birinə çevriləcək”.

Hazırda Prezidentin tapşırığı ilə 
Dövlət Turizm Agentliyi işğaldan azad 
edilmiş ərazilərin turizm inkişaf strate-

giyası və siyasətini hazırlayır. Söz yox 
ki, turizm məhsullarının hazırlanması 
həmin ərazilərdə turizm infrastrukturu-
nun qurulması ilə paralel aparılacaq. 
Əlbəttə, turistlərin təhlükəsizliyinin 
təmin olunması başlıca vəzifədir. 
Əhalinin geri qayıdışı, yaşayışın və 
infrastrukturun bərpası ilə paralel 
olaraq orada turizm məhsulları da ya-
radılacaq. Nəqliyyat infrastrukturunun, 
mülki infrastrukturun yaradılması və 
investisiyalar üçün şəraitin qurulması-
na artıq start verilmişdir.

Gələcəkdə Füzuli-Xocavənd-
Şuşa-Laçın, Füzuli-Cəbrayıl-Zəngilan, 
Zəngilan-Qubadlı-Kəlbəcər-Laçın, 
Bərdə-Ağdam istiqamətlərində 
turizm marşrutlarının təşkili nəzərdə 
tutulur. Regionların ayrı-ayrılıqda 
turizm potensialında Şuşa yüksək 
qiymətləndirilir. Burada mədəni 
tədbirlərin təşkili, festivallar, turizm 
məhsulları təqdim edilə bilər. Laçın-
Kəlbəcər istiqamətində təbiət, 
qış turizmi və sağlamlıq turizmi, 
Qubadlı-Zəngilanda mədəniyyət 
və təbiət, Füzuli- Ağdam-
Cəbrayılda isə mədəniyyət və 
işğalın nəticələrini göstərmək 
üçün bəzi tikililər saxlanılmaqla 
turistlər üçün nümayiş etdirmək 
lazımdır. Çünki turizmin iqtisadi 
tərəfi ilə yanaşı, siyasi-təbliğati 
tərəfi də var.

Bu bölgəyə turist axını üçün 
əlverişli coğrafi şərait yaratmaq 
mümkündür. Xudafərin vasitəsilə 
İran, Naxçıvan üzərindən isə 
Türkiyə turistlərinin gəlməsi müm-
kün olacaq. İşğaldan azad edilmiş 
ərazilərə bu iki istiqamətdən turist 
axını gözlənilir. Azərbaycan turizminin 
prioritet bazarı var ki, bu istiqamətdə 
də işlər aparılması zəruridir.

Məlumdur ki, hələ sovet dövründə 
də ümumittifaq əhəmiyyətli marş-
rutlar içərisində Qarabağ marşrutu 

çox populyar idi. Şuşada balneoloji 
mərkəzlər mövcud olub, orada kanat 
yollarının çəkilməsi üçün 42 il öncə 
verilmiş anonslar da var . Əfsuslar 
olsun ki, biz o günü görmədik. Bu 
bölgədə dini, ekoloji, aqroturizm, eləcə 
də turizmin digər növləri üçün əlverişli 
imkanlar var. 

Şuşada, həmçinin turizmin cüclü 
inkişaf potensialı var. Bu şəhərdə 
Pənahəli xanın sarayı, Yuxarı Gövhər 
ağa məscidi, Aşağı Gövhər ağa 
məscidi, Xurşidbanu Natəvanın evi, 
Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi, Şuşa 
mağara düşərgəsi, Şuşa qalası kimi 
tarixi abidələr və muzeylər ziyan görsə 
də, sürətlə bərpa aparılır. Şuşa tarixi, 
sağlamlıq və mədəni turizm üçün bö-
yük imkanlara malikdir. Turşsu yaylaq-
ları, Səkili bulağı, İsa bulağı, Şəmilin 
bulağı, Cıdır düzü və s. turizm üçün 
geniş perspektivlər vəd edir. Turşsu 
şəfalı və müalicəvi suyu isə sağlamlıq 

turizminin inkişafına gətirib çıxaracağı 
şübhəsizdir. Şuşa həm də Qarabağ 
xalçaçılıq sənətinin mərkəzlərindən 
biri kimi inkişaf imkanlarına malikdir.

Mənə belə gəlir ki, dövlət, 
özəl sektor və alimlərin birgə səyi 

sayəsində Dağlıq Qarabağın sıfırdan 
turizm potensialı imkanları işlənib 
hazırlanmalıdır. Onlar Qarabağın 
həm təbii, həm də antropogen turizm 
resurslarını nəzərdən keçirməlidirlər. 
Qarabağda turizmin inkişafı üçün yeni 
marşrutlar yaradılmalıdır. Dağlıq ərazi 
olduğundan, dağ və alpinizm turiz-
mi xüsusi qeyd edilməlidir. Bundan 
başqa, gəzintilər, aktiv və ekstremal 
turizmi inkişaf etdirmək mümkündür.

Təkcə Zəngilanda çoxlu sayda 
termal su mənbələri mövcuddur. 
Burada tarixi və dini abidələr, çinar 
meşəsi var. Belə hesab edirəm 
ki, təbiətinin zənginliyinə görə 

Qarabağın gələcəyi daha 
çox ekoturizmlə bağlı olacaq. 
Bundan məharətlə istifadə etsək, 
Qarabağı dünyada mühüm eko-
loji turizm məkanlarından birinə 
çevirəcəyik. 

Xudafərin körpüsü, Azıx 
mağarası gələcəkdə turist 
marşrutu ola bilər. Mədəni-tarixi 
abidələrimiz dağıldılsa da, on-
ların bərpasından sonra həmin 
istiqamətlərə turların təşkili müm-
kün olacaq.

Gələcəkdə İranla bu 
sahədə əməkdaşlıq inkişaf 
etdirilməlidir. Türk birliyinin mü-
asir İpək yolu layihəsi mövcud-
dur. Azərbaycana daxil olmaq 

üçün Qars-İğdır-Naxçıvan marşrutu, 
İran ərazisindən dəmir yolu xəttinin 
çəkilməsi mümkün ola bilər. Burada 
marşrutlar təyyarə ilə nəzərdə tutulsa 
da, dəmir yolunun çəkilməsi tur pake-
tin maya dəyərini də aşağı salacaq. 

Hazırlanacaq baş fəaliyyət planı-
nın içərisində turizm də çox böyük yer 
alacaq. Bu da Azərbaycanda daha 
çeşidli turizm xidmətlərinin təklif olun-
masına gətirib çıxaracaq.

 Güman edirəm ki, bu il əsas 
diqqət daxili turizm və Qarabağın tu-
rizm potensialının inkişaf etdirilməsinə 
yönəldiləcək. Mərhələli şəkildə 
beynəlxalq səyahətlər yenidən baş-
layacaq. Ona görə də Azərbaycanın 
beynəlxalq aləmdə turizm poten-
sialının təbliği istiqamətində işlər 
sürətləndiriləcək. 

Bu da aydındır ki, işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə infrastruktur bərpa 

olunduqdan sonra, ilk növbədə, 
Azərbaycan vətəndaşlarının həmin 
ərazilərə səfərləri gözlənilir. Çünki 
illərlə həsrətində qaldığımız yerləri 
gəzmək, görmək istəyəcəyik. İkinci 
böyük auditoriya potensialı xaricdə 
yaşayan Azərbaycan diasporu 
nümayəndələridir. On milyondan çox 
azərbaycanlı, elə bizim hamımız üçün 
mədəni mərkəzə çevrilmiş Şuşanı 
görməkdə maraqlı olacaq. Qara-
bağ ərazisi on illərdir qapalı qalıb. 
Təbiətinə, mədəniyyətinə, tarixinə 
görə bu yerləri gəzmək hər kəs üçün 
maraq doğuracaq. 

Rəhbərlik etdiyim “Atlant” tu-
rizm şirkəti də Qarabağda turizmin 
inkişafında əhəmiyyətli rol oynamağa 
hazırdır.

Tahir QƏDƏŞOV,  
“Atlant” Ailəvi İstirahət və 

Əyləncə Mərkəzinin rəhbəri

Azərbaycanda son illər turizmin inki-
şafı istiqamətində böyük işlər görülsə də, 
ölkəmizin bu sahədə ən böyük potensiala 
malik Qarabağ və ətraf rayonları indiyədək 
işğal altında olduğundan proseslərdən 
kənarda qalmışdı. İlin dörd fəslində füsun-
kar təbiəti ilə qonaqları heyran edən, saf 
havası, müalicəvi suları, tarixi abidələri 
ilə dillərdə dastan olan bu diyar artıq yağı 

tapdağından azad edildi. Bu gün gündəmdəki əsas mövzu-
lardan biri də işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə turizmin 
inkişaf etdirilməsidir.

Ağstafada könüllü gənclərlə 
səmərəli iş aparılır

Artıq xeyli vaxtdır ki, rayon icra hakimiyyəti başçısı apa-
ratında gənclər arasında könüllülük fəaliyyətinin daha geniş 
təşviq edilməsi məqsədilə könüllü təlimləri davam etdirilir.
İcra hakimiyyəti başçısının müvafiq sərəncamı ilə iki aylıq 

təlimlərə cəlb olunan gənclər təsdiq olunmuş tədbirlər pla-
nına əsasən qurumun şöbələrində fəaliyət göstərirlər. Onlar 
vətəndaşların qəbul edilməsi, müraciətləri ilə bağlı aidiyyəti 
üzrə istiqamətləndirilməsi, kargüzarlıq məsələlərinin həyata 
keçirilməsində, o cümlədən onlara verilən digər tapşırıqların 
icrasını təmin edirlər. 

Bu günlərdə təlimləri müvəffəqiyyətlə başa vuran gənclərə 
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyətinin sertifikatları təqdim olunmuş-
dur. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucov onları 
qəbul edərək uğurlar arzulamış, könüllü gənclərin gələcəkdə 
etimadı doğruldacaqlarına əmin olduğunu bildirmişdir.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Dövlət orqanlarında gənclərin potensi-
al imkanlarından daha məqsədəuyğun 
şəkildə istifadə etmək, onların yaradıcı 

və innovativ qabiliyyətlərinin  üzə çıxarılmasını 
dəstəkləmək və ölkədə könüllülük hərəkatını in-
kişaf etdirməklə bağlı ölkə Prezidenti tərəfindən 
qarşıya qoyulan vəzifələri həyata keçirmək üçün 
Ağstafa Rayon İcra Hakimiyyəti səmərəli iş 
aparır. 


