
Ermənistanın özünə, ya-
xın qonşulara və bütövlükdə 
beynəlxalq aləmə vurduğu 
zərbənin amansız cəzasını çəkir, 
sarsıdıcı aqibətini yaşayır. İşğalçı 
ölkənin bu “özünəqapanma sind-
romundan” ayılması üçün 30 illik 
sülh danışıqları kifayət etmədiyi 
kimi, II Qarbağ savaşındakı ağır 
məğlubiyyət də 7 aydır ki, bəs et-
mir. Yaxın qonşular və beynəlxalq 
aləm isə israrlıdır: “Zəngəzur 
dəhlizi mütləq açılmalıdır!”. 

Bütün bunların nəticəsi 
olaraq Ermənistanın 30 ildən 
artıq müddətdə donmuş möv-
qeyi, deyəsən, yavaş-yavaş 
əriməkdədir. Bu ölkənin siyasi 
dairələri Zəngəzur dəhlizinin 
açılmasını hakimiyyət uğrun-
da mübarizə alətinə çevirsələr 
də, indiki rəhbərliyi təmsil edən 
Nikol Paşinyan İrəvandan Nax-
çıvana, oradan da Azərbaycana 
gedən yolun açılmasını “uzun 
müddət evdə oturmuş adamın, 
nəhayət, çölə çıxmaq ethtiyacı” 
kimi dəyərləndirmişdir. Ölkəyə 
“azərbaycanlıların gəlməsi 
qorxusu”nu xatırladanlara isə 
onun cavabı belə olmuşdur: 
“Qonşu İrandan və Gürcüstan-
dan azərbaycanlılar Ermənistana 
ötən müddətdə həmişə gəliblər, 
bu barədə danışılmasa da, odan 
qorxmaq lazım deyil”. 

Qədim Azərbaycan vilayəti, 
tarixin amansız hökmü ilə iki 
yerə bölünmüş Zəngəzur təkcə 
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi deyil, 
həm də qədim sivilizasiya məkanı 
olmuş zəngin turizm bölgəsidir. 
Bu sivilizasiyanı azərbaycanlıların 
əcdadları yaratdığından 
Zəngəzurun beynəlxalq və regio-
nal turizm şəbəkəsinə qoşulması 
da, ilk növbədə, Azərbaycanın 
maraq dairəsində olmalıdır. 
Zəngəzur nəqliyyat dəhlizinin 
beynəlxalq önəmini onun hələlik 
çətin görünən turizm hədəfləri 
daha da artıra bilər. Əvvəla, 
azərbaycanlılar yaxın 1 əsrdə 
itirdikləri dogma yerlərə gedə 
bilmək imkanı qazanarlar. Bundan 
əlavə, Zəngəzura gələn hər bir 
xarici turist bu mədəniyyətin xalqı-
mıza məxsus olduğuna əmin olar. 
Bu zəruri hədəfə çatmaq üçün 
ölkəmiz indidən lazımi hazırlıq 
işləri aparmalıdır.

Ölkəmizdə turizmin inkişaf 
üçün potensial cazibə gücünə ma-
lik olan istiqamətlərdən biri Naxçı-
van–Zəngəzur–Şuşa turizm marş-
rutudur. Həm beynəlxalq, həm də 
Azərbaycan daxili turizm səfərləri 
üzrə səyahət güzərgahlarında 
mühüm keçid məntəqəsi olan 
Zəngəzurdan bu məqsədlə istifadə 
olunması uzun müddət istifadəsiz 
qalmış həmin marşrutun imkan-

larının reallaşdırmağa imkan 
verərdi. Bu, eyni zamanda, 2020-
ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsi 
nəticəsində ölkəmizin qazandıgı 
parlaq qələbədən sonra bölgədə 
uzunmuddətli sabitliyin yaradıl-
ması yolunda daha bir maraqlı 
ideyadır. 

Turizmin bütün dünyadakı 
post-konfliktlər dövründə ən 
yaxşı sabitləşdirici, sosial-iqti-
sadi, humanitar inkişaf vasitəsi 
olması bu baxımdan, Naxçıvan–
Zəngəzur–Şuşa turizm marşru-
tunun, ümumiyyətlə, Zəngəzur 
dəhlizinin gələcək perspektivlərini 
bir daha ortaya qoyur. Təcavüzkar 
Ermənistan tərəfindən otuz ilə 
yaxın müddətdə işğal altında 
saxlanılmış Azərbaycanın Qa-
rabağ bölgəsinin yenidən inki-
şaf etdirilməsi, bu torpaqlardan 
köçkün düşmüş dinc əhalinin öz 
doğma yerlərinə qaytarılması, 
ümumlikdə, Cənubi Qafqazda da-
yanıqlı sülhün bərqərar olunması 
baxımından Zəngəzurun tanışlıq, 
rekreasya və tranzit imkanlarının 
turizm dövriyyəsinə cəlb olun-
ması bu bölgədə həllivacib ən 
əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. 

Bu mənada, 10 noyabr 2020-ci 
il tarixdə Azərbaycan, Rusiya və 
Ermənistanın birgə imzaladığı 
üçtərəfli razılaşmanın şərtlərinə 
əsasən, bölgədə kommunika-
siyaların yenidən açılması bu 
turizm marşrutunu da yenidən 
gerçəyə çevirəcəkdir. Tank 
üstündə olmasa da, bu dəhliz 
vasitəsilə 101 il əvvəl olduğu kimi, 
azərbaycanlılar yenidən keçərək 
İslam mədəniyyətinin taytax-
tı Naxçvandan Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtı Şuşayadək 
bütün Zəngəzura, oradan da 
Qərbi Azərbaycana çıxış yolu əldə 
edəcəklər. 

Zəngəzur özünün yerləşmə 
mövqeyi, qeyri-adi təbiəti və 
tarixi-mədəni zənginlikləri ilə hər 
kəs üçün cazibədardır. Cənubi 
Qafqaza ilk dəfə səyahət edən çox 
sayda əcnəbi üç parçaya bölün-
müş böyük Azərbaycan arasındakı 
bu dilimin xəritədə nədən başqa 
rəngdə olmasını çox çətin başa 
düşür. Eləcə də Naxçıvana ilk dəfə 
səyahət edən turistlər bu ərazinin 
Azərbaycanın əsas hissəsindən 
nədən aralı düşdüyünü anlamaq-

da çətinlik çəkirlər. Doğurdan da, 
son min il ərzində baş vermiş tarixi 
prosesləri bir tərəfə qoyub, hətta 
mövcud xəritəyə belə diqqətlə 
baxdıqda Dərbənddən Zəncana, 
Xəzərdən Kərkükə qədər üç 
tərəfdən Türk–Oğuz yaşayış 
məskənləri ilə əhatə olunmuş 
bir ərazinin nəyə görə hazırda 
ermənilərə aid olduğu hər kəsdə 
haqlı suallar yaradır. Hər halda, 

tarixi ədalət olsaydı, bu belə olma-
malıydı! 

Tarixi Azərbaycan torpağı 
Zəngəzurun turizm marağı baxı-
mından öyrənilməsi nostalji deyil 
və gələcək iqtisadi-humanitar inki-
şaf perspektivləri baxımından çox 
əhəmiyyətlidir. Keçmişə qayıdış 
ona görə vacibdir ki, yeni dövrdə 
Zəngəzura səyahət edə biləcək 
hər bir şəxs, xüsusən, gələcək 
nəsillər bu torpağın əsl sahibləri 
haqqında təsəvvürlər əldə edə 
biləcək. Onlar indiki Ermənistanın 
bir dövlət kimi formalaşdırılma-
sı zamanı baş vermiş bütün 
hadisələrin gerçək üzü ilə tanış 
olacaqlar. İndiki dövrdə emənilər 
buradakı yerləri erməniləşirilmiş 
adları ilə dünyaya tanıtmağa 
çalışsalar da, onların buraya 
köçürülməsindən min il əvvəllər 
mövcud olmuş tarixi abidələr əsl 
həqiqətə güzgü tutur.

Zəngəzurun türkmənşəli 
yaşayış məntəqələrinə qayıda 
bilmək, bu baxımdan, hər bir 
azərbaycanlının arzusudur. Qərbi 
Azərbaycanda indiki erməni 
əhalsinin dörddə üçünün 1828-ci 
il Türkmənçay müqaviləsindən 
sonra buraya köçürülməsi ilə 
yarandığını və onların heç zaman 
burada aborigen insanlar olmadı-
ğını biliriksə, o zaman Zəngəzurun 
və digər mahalların da türkmənşəli 
yaşayış məntəqələri, qədim 
mədəniyyət nümunələri daim 
bizim diqqətmizi cəlb edir. Belə 
yaşayış məntəqələri isə çox da 
uzaq olmayan keçmişdə yüzlərlə 
və daha çox olub. 

Belə ki, 1932-ci ildə, yəni 
sovet hakimiyyətinin gücləndiyi 
bir dövrdə Tiflisdə dərc olunmuş 
“Sovet Ermənistanın əhalisi” 
adlı nəşrdə ermənilərin özləri 
tərəfindən bu ölkdəki 2 min 310 
kənddən 2 mininin adının türk 
mənşəli olduğu göstərilir. Bu 
ölkədəki 36 rayondan 33-də 
azərbaycanlıların yaşaması da 
tarixi sənədlərdə çox ciddi şəkildə 
əks olunmaqdadır. Zəngəzura 
gəldikdə isə XX əsrin əvvəllərində 
bu mahaldaki 7 rayonda 240 
azərbaycanlı kəndi olub ki, bu da 
ermənilər yaşayan məntəqələrin 
sayından 3 dəfə artıq idi. 

Zəngəzurun tarixi çox 
keşməkeşli olub. Hələ VII əsrdə 
ərəblərin istilasına məruz qalmış 

Zəngəzur daha sonra xronoloji 
olaraq Şəddadi, Səlcuqlu, Mon-
qol, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu, 
Səfəvi, Osmanlı dövlətlərinin 
tabeliyində olub. Nadir şahın 
ölümündən sonra Azərbaycanda 
xanlıqların yaranması ilə 
Zəngəzur mahalı, əsasən, Qa-
rabağ xanlığının tərkibində olub. 
XIX əsrin əvvəlində Cənubi Qaf-
qaza rusların gəlməsi ilə başlayan 

qara günlər Zəngəzurdan da yan 
keçməmişdir. 

Əvvəllər Qarabağ əyalətinin 
tərkibində Həkəri və Bərgüşad 
çayları hövzəsindən tutmuş 
Zəngəzur dağ silsləsinədək 
böyük bir mahalı tutan bu tor-
paqlar 1841-ci ildə Zəngəzur 
və Mehridən ibarət olmaqla iki 
yerə bölünmüşdür. Daha sonrakı 
dövrlərdə Zəngəzurun taleyi daha 
da mürəkkəb olsa da, bu ərazinin 
Qafqaz Albaniyası dövründəki 
kimi yenə də Azərbaycanın 
tərkib hissəsi olduğu tarixi 
sənədlərdə qəti şəkildə öz əksini 
tapıb. Buna görə də xalqımızın 
Zəngəzura olan marağı hər bir 
azərbaycanlının min illər ərzində 
formalaşmış qan yaddaşından 
süzülüb gələn Vətən sevgisinin 
məhsulu kimi dəyərləndirilməli və 
bütün dünya da bunu belə qəbul 
etməlidir. 

Yüzillər əvvəlki kimi, indi də 
Zəngəzurda zəngin tanışlıq və 
təbii-rekreasya ehtiyatları var-
dır. Təəssüf ki, buradakı təbii və 
tarixi-mədəni turizm ehtiyatları 
hazırda Ermənistan tərəfində 
istismar olunub, bu ölkə iqtisa-
diyyatına külli miqdarda gəlir 
qazandırır. Ona görə də bunların 
Azərbaycana məxsus ehtiyatlar 
kimi tanınması və tanıdılması 
baxımından, gələcəkdə Naxçıvan–
Zəngəzur–Şuşa turizm marşru-
tunun mühüm cazibə elementləri 
kimi öyrənilməsinin əhəmiyyəti 
böyükdür. 

Ermənilər 30 ilə yaxın bir 
dövrdə işğal etdikləri Qarabağ 
torpağından qovulduqdan sonra 
onların Azərbaycanın nə qədər 
sərvətlərini talan etdiyini görən 
dünya birliyi bundan sonra 
Zəngəzurda və eləcə də indiki 
Ermənistanda nə qədər say-
da tarixi Azərbaycan kənd və 
şəhərlərinin erməniləşdirildiyini, 
alban kilsələrinin qriqoriyanlaşdı-
rılıb erməni abidəsi kimi istismar 
olunduğunu, azərbaycanlıların 
təkcə XX əsrdə dörd dəfə depor-
tasiya məruz qoyulduğunu,onların 
tarixi məskənlərinin necə yox 
edildiyini səyahətlər yolu ilə 
görəcək. Azərbaycan Respub-
likasının  Prezidenti, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin dediyi 
kimi: “Ermənistan bunu istəsə də, 
istəməsə də!”. 

Naxçıvandan Zəngəzur 
dəhlizi ilə bu uzun və maraqlı 
yola çıxanlar, ilk olaraq, Mehri 
rayonu ilə tanışlıq imkanı əldə 
edirlər. Azərbaycanlılar üçün bu 
bir növ daxili turizm marşrutu 
olsa da gələcəkdə Zəngəzur 
dəhlizindən istifadə edəcək 
əcnəbilər üçün bu yol çox maraqlı 
beynəlxalq turizm marşrutu kimi 
yaddaşlarda qalacaq. Adının heç 

cür sona qədər erməniləşdirə 
bilinmədikləri Mehri cənubda 
Araz çayı vasitəsilə İranla, qərbdə 
Ordubadla, şərqdə Zəngilan 
və şimalda Qafan rayonları ilə 
həmsərəhddir. Ərazisi, təxminən, 
660 kvadrat kilometr olub, yüksək 
dağlıq lanşafta malikdir. Sovet 
dövründə rayon ərazisindən, 
Araz çayı boyunca Azərbaycanın 
mülkiyyətində olmuş dəmir yolu 
keçirdi.  1988-ci ildən ermənilərin 
başlatdığı münaqişədən sonra bu 
dəmir yolu da istifadəsiz qalmış, 
yol infrastrukturu dağıdılmış, hətta 
polad relslər belə metal parçası 
kimi qonşu ölkəyə satılmışdır. 

Mehri rayonu ərazsində sonra-
dan adları eybəcər hala salınmış 
çox sayda azərbaycanli kəndləri 
vardır. Hazırda 5 min nəfərdən də 
az əhalisi olan Mehri şəhəri ilə ya-
naşı, rayondakı Aynazur, Əlidərə, 
Əmrah daşı, Bənövşəbuşt, Qul, 
Maralzəmi, Mülkü, Nüvədi kimi 
kəndlərin də qədim türklərə aid 
yurd yerləri olduğunu onların adla-
rından da görmək olar.

Hazırda Ermənistandakı gərgin 
demoqrafik vəziyyət ucbatından 
onların da əksəriyyəti tamamilə 
boşdur. Mehri özünün yüksək dağ 
aşırımı ilə seçilir. Şimaldan 2 min 
500 metrdən yüksək olan dağ 
aşırımı və cənubdakı Mehri qalası 
diqqəti cəlb edir. Zəngəzura köçü-
rülmüş erməniər bir qayda olaraq 
alban kilsələrinin özləşdirilməsi ilə 
məşğul olduğundan Mehri qalası 
qalıqlarının erməniləşdirilməsinə 
imkan tapmamışlır. Əvəzində, 
Mehriyə gəlmiş turistlərin yol 
qeydlərindən və fotoşəkillərdən 
buradakı tipik erməni həyat tərzi 
elementləri diqqəti cəlb edir. Belə 
ki, Qarabağdan fərqli olaraq, yaxın 

keçmişdə bu torpaqlarda döyüşlər 
olmasa da, dağıdılmış infrastruk-
tur, primitiv sosial-mədəni şərait 
və Anadolu türklərinin ifadəsi ilə 
desək, “Hacı Murad dönəmi”ndən 
qalmış nəqliyyat vəsitələri və 
yaşayış binaları Mehridə kəskin 
nəzərə çarpır. 

Tarixi baxımından Zəngəzura 
səyahət edən turistlər üçün 
Mehridə ən cazibədar yaşayış 

məntəqələrindən biri, şübhəsiz, 
Nüvədi kəndidir. Belə ki, 
 1920-ci ildə Moskvanın təzyiqi 
ilə Zəngəzurun Ermənistana 
verilməsindən sonra Nüvədi kəndi 
əvvəlcə Zəngilanda qalmışdır. 
1969-cu ildə isə rəsmi olaraq 
Mehri rayonuna hədiyyə olunmuş 
Nüvədi kəndinin əhalisi sovet 
hakimiyyəti dövründə bu res-
publikada azərbaycanlılara qarşı 
həyata keçirilmiş mənəvi terror 
və diskriminasiyaya qarşı inadla 
müqavimət göstərmişdir. Onlar 
burada gülcü təsərrüfat qurmuş 
və öz vəsaitləri hesabına sosial-
mədəni həyat şəraiti–məktəb, 
klub, kitabxana, həkim ambulato-
riyası yaratmış, 30-dan artıq alim 
yetişdirmişlər. 

1988-ci ilin sonuna yaxın 
Ermənistandan 250 min nəfər 
soydaşımızın deportasiyası 
tamamlansa da, Nüvədi Qərbi 
Zəngəzurda azərbaycanlıların son 
qalası statusunu qoruyub saxladı. 
Yalnız 1991-ci ilin avqustunda 
kənd rus əsgərlərinin də dəstəyinə 
arxalanan ermənilər tərəfindən 
işğal olundu və 2 minə yaxın sa-
kini qaçqın düşdü. Buna görə də 
Naxçıvan–Zəngəzur–Şuşa mar-
şurutunda hər bir azərbaycanlının 
Nüvədinin hünər dastanı ilə 
yerində tanış olması, bu kənddə 
qalmış həyat izlərini öz gözləri ilə 
görmək istəyi olacaqdır. Turizm 
marağı baxımından Zəngəzurun 
hər yerində olduğu kimi, Mehrinin 
Nüvədi kəndində də qədim türk 
tayfalarının izlərinə rast gəlmək 
olar. Nüvədi yaxınlığındakı Qar-
qadaş dağındakı Göytürk qaya-
üstü rəsmlərini xatırladan işarələr 
qədimdə burada yaşamış qarqar 

tayfalarından xəbər verir. 
Qafan Zəngəzurun böyük ra-

yonlarından biri olub, cənubda Qu-
badlı və Zəngilan, şərqdə Sisyan 
və Qorus, cənub-qərbdə Mehri 
rayonları ilə həmsərhəddir. Ərazisi 
Mehri rayonundan, təxminən, 
2 dəfə çox olub 1345 kvadrat 
kilometrdir. Əsasən, dağlıq əraziyə 
malik olub, ən yüksək zirvələri 
Qapıcıq və Xusdub dağlarıdır. 
Dəmir yolu xətti vardır. Qafan Bakı 
və İrəvan şəhərlərindən, təxminən, 
eyni məsafədədir. 

Qafana tarixi nəzərdən 
baxdıqda, Ermənistan sovet 
ensiklopediyasında da yazıldığı 
kimi, bu qədər böyük ərazinin 
V əsrdən 1920-ci ilə qədər heç 
bir erməni dövlətinin tərkibində 
olmadığını görürük. Zəngəzurla 
ilk dəfə tanış olanlar üçün təkcə 
Qafan rayonunda 200-dən artıq 
kənd, çay, göl, dağ zirvəsi adları-
nın türk mənşəli olduğunu bilmək 
çox maraqlı faktlardır. Nə qədər 
erməniləşdirilməyə çalışsalar da, 
müasir Ermənistan xəritəsində 
hələ də azərbaycanca adları 
görmək mümkünüür. 

Kitabi Dədə Qorqud dasta-
nında da xatırlanan belə yurd 
yerlərmizə Zəngəzur mahalında 
da rast gəlinməkdədəir. Qafanda 
1988-ci ilədək 40-a yaxın kənddə 
azərbaycanlılar yaşamışlar. 
Lakin 1918-ci ildə bu kəndlərdə, 
xüsusən, 5 mindən çox əhalisi 
olmuş Qatar və 2 mindən çox 
sakini olmuş Oxçu kəndlərində 
baş vermiş qırğınlar nəticəsində 
azərbaycanlılara qarşı kütləvi 
cinayətlər törədilib. Qafana 
getmək üçün səyyahlar Mehri– 
Qacaran yolunu seçə bilərdər. 
İran sərhəddindən 50 kilometr 
məsafədə, Oxçuçay yatağında 
yerləşən və keçmiş adı Oxçu 
olmuş bu şəhər özünün mis-
molibden mədənləri ilə tanınır. 
Buradan, təxminən, 30 kilometr 
məsafədəki Qafan şəhərinə 40 
dəqiqəyə çatmaq olar. 

 Qafan Zəngəzurun bö-
yük şəhərlərindən biridir. 
Ermənistanda törədilmiş ən son 
etnik təmizləmədən sonra 1991-
ci ildə şəhərin adı da mənəvi 
terrora məruz qalaraq rəsmi 
qərarla “Kapan” adlandırılmış-
dır. Habuki, “Qaf” dağı haqqında 
Azərbaycandakı mövcud əfsanəyə 
görə, Qapıcığa ən yaxın böyük 
şəhərin adının onunla bağlı olması 
da ən məntiqli səslənir. Oxçuçayın 
orta axarındakı Qafan cənub-
şərqdən Bərgüşad, cənubdan 
Mehri dağ silsiləsi, qərbdən Xus-
tub zirvəsi ilə əhatə olunmuşdur. 
Qafanın təkrarsız təbiəti və florası 
çox qədimlərdən səyyahları özünə 
cəlb etmişdir. Qafan Zəngəzurda 
meşələrlə zəngin olan bir rayon-
dur. Burada Oxçuçay hövzəsinin 
yuxarı hissəsində “Turşsu” deyilən 
məşhur mineral bulaqlar vardır. 
Qazangöl və Yaşılgöl gölləri də 
Qafanda yerləşir. 

(ardı var)

Əli CABBAROV, 
 Naxçıvan Dövlət 

Universitetinin dosenti,  
Sankt-Peterburq Beynəlxalq 

Turizm Akademyiasının üzvü

Naxçıvan–Zəngəzur dəhlizinin bölgədə 
sabitlik və əməkdaşlıq perspektivləri

Zaman bəşəri maraqlara, ümumi faydalara qarşı 
çıxanları ağır cəzalandırır. Ermənistanın işğalçılıq 
siyasəti regional maraqlara da zərbə vurdu. Qərbi Şərqlə 
birləşdirən tarixi nəqliyyat xətlərindən biri olan Zəngəzur 
dəhlizi məhz Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiası və 
hərbi təcavavüzü ilə bağlandı. İlk növbədə, Ermənistanın 
özü blakadaya düşdü. Ən azı, regiondakı 6 dövlətin 
beynəlxalq aləmə çıxışı çətinləşdi. Bunun Şanxaydan 
Lissabonadək uzanan dünyanın ən uzun nəqliyyat 
şəbəkəsinə də mənfi təsiri ciddi duyulmaqdadır.

Azərbaycan xalqı həmişə öz köklərinə bağlı olub

Ulu öndər Hedər Əliyev hakimiyyətdə 
olduğu bütün dövrlərdə xalqın mənəvi 
dəyərlərinin himayədarı olmuşdur. O, 
xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini sevərək 

öz varlığında yaşatmış, əməllərində bu 
dəyərləri müqəddəs, toxunulmaz bir xəzinə 
kimi qorumuş, əbədiyaşarlığını təmin 
etmişdir.

 Ümummilli liderin siyasi kursunu 
layiqincə davam etdirən Prezident İlham 
Əliyev də mənəvi dəyərlərimizin, adət-
ənənələrimizin qorunmasını prioritet vəzifə 
kimi qarşıya qoymuşdur: “Azərbaycan 
xalqı həmişə öz milli-mənəvi dəyərlərinə 
sadiq olub. Bu gün Azərbaycan dövləti 
milli dəyərlərimizin qorunması üçün 
ardıcıl siyasət aparır. Biz öz milli-mənəvi 
dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə fəxr 
edirik”.

Dövlət başçımız deyir ki, biz mənəvi 
dəyərlərimizə hörmətlə yanaşmalıyıq, 
onu qoruyub gələcək nəsillərə çatdırma-
lıyıq. Xalqımız özünün milli-mənəvi irsinə 
-- onu bütövləşdirən və zənginləşdirən 
faktorlara -- dil, din, adət-ənənə, eyni 
zamanda, birgəyaşayış mühiti və tole-
rantlıq kimi xüsusiyyətlərə söykənərək, 
bəşəriyyətin mürəkkəb və ziddiyyətli 
sınaqlarından məharətlə çıxa bilmiş, dünya 
xalqları arasında öz varlığını, dövlətçilik 
ənənələrini qoruyub saxlamağı bacarmış-
dır. Tarixi hadisələrin gedişatı göstərdi ki, 
minilliklər ərzində formalaşmış milli-mənəvi 
sərvətimiz milli mənlik şüurumuzu oyada-
raq müstəqil dövlətçiliyimizin bərpasına 
səbəb olan əsas amildir.

Mənəvi dəyərlərin qorunması və 
təbliği sahəsində dövlət siyasətinin həyata 
keçirilməsi məqsədilə ölkəmizdə Mənəvi 
Dəyərlərin Təbliği Fondunun yaradıl-
masıdır. Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin tabeliyində olan Mənəvi 
Dəyərlərin Təbliği Fondu Prezident İlham 
Əliyevin 10 oktyabr 2017-ci il tarixli fərmanı 
ilə yaradılmışdır. Nizamnaməyə əsasən, 
fondun fəaliyyətinin məqsədi Azərbaycan 
Respublikasında dini etiqad sahəsində 
maarifləndirmə işinin aparılmasına, mənəvi 
dəyərlərin qorunmasına və inkişafına, 

dövlət-din münasibətləri sahəsində 
məqsədyönlü proqramların hazırlanmasına 
və həyata keçirilməsinə, dini qurumların 
vətəndaşların dini etiqad azadlığının təmin 
olunması sahəsində fəaliyyətinə, habelə 
bu sahədə sosial layihələrin reallaşdırılma-
sına dövlət dəstəyini təmin edir.

Azərbaycan xalqının ən böyük 
sərvətlərindən biri onun zəngin milli-
mənəvi, mədəni, maddi, ədəbi, dövlətçilik 
irsinə sahib olmasıdır. Xalqımız tərəfindən 
əsrlər boyunca yaradılan bu zəngin mənəvi 
irsin böyük bir hissəsi bu günədək qo-
runub saxlanılıb. Milli dövlətin formalaş-
ması və əbədiyaşar olması onun mənəvi 
əsaslarının milli dəyərlərlə nə dərəcədə 
səsləşməsindən asılıdır. Milli dəyərlərə 
söykənən dövlət quruculuğu xalqın milli 
şüuruna, identikliyinə, mənəvi dəyərlərinə 
istinad edir. Eyni zamanda, xalqımızın 
zəngin ənənələrini yaşadan milli sərvətlər 
sırasında tarixi abidələrimiz xüsusi yer 
tutur. Əsrlərin sınağından keçərək, müasir 
mərhələyə gəlib çatmış tarixi abidələr 
xalqımızın həyat salnaməsini özündə 
ehtiva etməklə yanaşı, həm də maddi 
mədəniyyət nümunələridir. Bu məqamda 
qeyd etmək lazımdır ki, son illərdə respub-
likamızda tarix və mədəni irsin qorunması 
istiqamətində ciddi işlər görülüb. Abidələrin 
bir çoxunda bərpa-konservasiya, elmi-
tədqiqat işləri aparılıb, tarixi ərazilərdə 
qoruqlar yaradılıb. Həmçinin, müstəqil 
Azərbaycan dövləti xalqımıza məxsus 
tarixi-mədəni dəyərlərin mühafizəsinə, 
tədqiqinə, tədrisinə və təbliğinə çox böyük 
önəm verir. 

Erməni vandalları 30 ilə yaxın işğal 
altında saxladıqları Qarabağ torpağında 
milli dərərlərimizə qarşı vəhşiliklər törətmiş, 

tarixi, mədəni və dini abidələrimizi yerlə 
-yeksan etmişlər. Dağlıq Qarabağ və 
ona bitişik rayonlarda dünya əhəmiyyətli 
13, ölkə əhəmiyyətli 292 və yerli 
əhəmiyyətli 330 tarix və mədəniyyət 
abidəsi qalmışdı. Bunlarla yanaşı, 40 
mindən artıq eksponatın toplandığı 22 
muzey, 4,6 milyon kitab fondu olan 927 
kitabxana, 808 klub, 4 teatr və 2 konsert 
salonu, 31 məscid, 9 tarixi saray, 8 
mədəniyyət və istirahət parkı, 4 rəsm 
qalereyası, 85 musiqi məktəbi, 103200 
ədəd mebel avadanlığı, 5640 musiqi aləti, 
481 kinoqurğu, 20 ədəd kinokamera, 
423 videomaqnitafon, 5920 dəst milli 
kişi və qadın geyimləri, 40 komplekt 
səsgücləndirici, 25 iri və 40 kiçik həcmli 
attraksion darmadağın edilmişdir. Keçmiş 
SSRİ-də yeganə olan Ağdam çörək muzeyi 
şəhərin bombardmanı zamanı yerlə-
yeksan edilmiş, dünya şöhrətli Kəlbəcər 
tarix-diyarşünaslıq muzeyinin 13 minədək, 
Laçın tarix-diyarşünaslıq muzeyinin 5 
mindən çox qiymətli və nadir eksponatı 
Ermənistana daşınmışdır.

Şuşanın işğal edilməsi nəticəsində 
8 muzey, 31 kitabxana, 17 klub, 8 
mədəniyyət evi viran edilmişdir. Şuşa 
şəhərinin tarixi muzeyinin 5 minədək 
eksponatı, Azərbaycan Xalçası və Xalq 
Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyinin Şuşa 
filialının, Dövlət Qarabağ Tarixi Muze-
yinin 1000-dək eksponatı, Azərbaycan 
professional musiqisinin banisi, bəstəkar 
Üzeyir Hacıbəyovun (300-dən çox əşya), 
Azərbaycan vokal sənətinin əsasını qoy-
muş böyük müğənni BüIbülün (400-dək 
əşya), görkəmli musiqiçi və rəssam Mir 
Mövsüm Nəvvabın (100-dən çox əşya) 
xatirə muzeylərinin, Ağdam tarix-diyarşü-
naslıq muzeyinin (2 mindən çox əşya), 

Qubadlı tarix-diyarşünaslıq muzeyinin (3 
mindən çox əşya), Zəngilan tarix-diyarşü-
naslıq muzeyinin (6 minədək əşya) fondları 
qarət edilmişdir.

Erməni millətçiləri xalqımızın ta-
rixi yaddaşını yox etmək, qədim 
Azərbaycan torpaqlarında türk–müsəlman 
mədəniyyətinin izlərini silmək üçün hər cür 
namərdliyə əl ataraq çirkin əməllərini illər 
boyu davam etdiriblər. Yalnız beynəlxalq 
təşkilatların təzyiqləri nəticəsində  Ağdam 
Cümə məscidini, Şuşa şəhərindəki 
Aşağı Gövhər ağa, Yuxarı Gövhər ağa və 
Saatlı məscidlərinin divarlarını salamat 
saxlamaq mümkün olub. Ermənilər dini 
dəyərlərimizə hörmətsizlik edərək Ağdam 
Cümə məscidinin, Zəngilan və Qubadlı 
məscidlərinin içərisində donuz saxlamaq-
la azərbaycanlıların dini heysiyyətləri ilə 
oynayıblar.

Biz torpaqlarımizi azad etmişik və bu 
gün artıq mədəniyyət və tarixi abidələrimiz 
bərpa edilməkdədir.

Torpaqlarımızı azad etməklə biz öz 
milli dəyərlərimizi də azad etdik. Bu gün 
bu dəyərlər yenidən öz doğma sahibinin 
 ixtiyarındadır. Bu dəyərlər bizim üçün 
olduqca əhəmiyyətlidir.

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan 
dövlətçiliyinin möhkəmlənməsində 
milli-mənəvi dəyərlərimizin əhəmiyyətini 
vurğulayaraq demişdir: “Bizi əsrlər boyu 
bir millət, bir xalq kimi qoruyan, saxla-
yan dəyərlərimiz olmuşdur. Bu gün bu 
məsələyə çox böyük diqqət göstərilir. 
Bu gün qloballaşan, çətinliklərlə üzləşən 
dünyada milli dəyərlərimiz bizim 
dövlətçiliyimizin təməlini təşkil edir”.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Hər bir xalqın tarixi, milli-mənəvi dəyərləri onun dünyada 
özünəməxsus yer tutması üçün mövcud olan milli kimlik 
pasportudur. Tarixin ayrı-ayrı dövrlərində müəyyən işğallara, 
istilalara, müxtəlif xalqlar tərəfindən assimilyasiya olunma cəhdlərinə 
məruz qalmasına baxmayaraq, Azərbaycan xalqı sahib olduğu milli 
dəyərlərini daim ən yüksək səviyyədə mühafizə etməklə, özünün 
milli həmrəyliyini və bütövlüyünü qoruyub saxlaya bilib. Müstəqillik 
əldə etdikdən sonra isə milli-mənəvi dəyərlərimizi sistemli formada 
konseptuallaşdıraraq mühafizə və təbliğ etmək xalqımızın qarşısında 
mühüm vəzifə kimi dayanırdı. Bunun üçün sistemləşdirilmiş dövlət 
dəstəyi və qayğısı lazım idi.
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