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M əşhur “Qarabağnamə” müəlliflərindən biri Mirzə Adıgözəl bəy 

Qarabaği yazırdı: “Mərhum İbrahimxəlil xan padşah adlanmasa 
da, onun cah-cəlalı müasiri olan İran padşahlarından daha çox idi. 

Vilayətlərin xanları və xanzadələri həmişə gözəl xasiyyətli xan cənablarının 
hüzurunda qonaq olardılar”. 

Rus alimi, professor P.İ.Kovalenski 
“Gürcüstan haqqında qeydlər” əsərində 
Qarabağ xanından belə söz açmışdı: 
“İbrahimxəlil xan Şuşanı elə bir qoçaqlıq, 
cəsarətlə müdafiə edirdi ki, onun adı bütün 
İranda və Rusiya imperator sarayında 
məşhurlaşmışdı. Öz qüvvəti, qoçaqlığı 
və zənginliyi ilə İbrahimxəlil xan çoxdan 
şöhrət qazanmışdır”. Abbasqulu ağa Bakı-
xanov isə “Gülüstani-İrəm” adlı tarix kita-
bında xan barədə bildirmişdi: “İbrahimxəlil 
xan hünərli, ədalətli, bərk ürəkli və sadə 
rəftarlı bir hökmdar idi”.

Üç görkəmli tarixçinin Qarabağ xan-
lığının ikinci hökmdarı İbrahimxəlil xana 
verdiyi qiymət, əlbəttə, tanınmış tarixi 
şəxsiyyətlərimizdən olan bu xanla bağlı 
öyünc doğurur. Lakin sovet dövründə bəzi 
tarixçilər İbrahimxəlil xanın şəxsiyyətinə 
qara ləkə salıblar. Bu da daha çox ondan 
qaynaqlanıb ki, digər bir “Qarabağnamə” 
müəllifi Əhməd bəy Cavanşir yazıb ki, 
guya, İbrahimxəlil xan Ağa Məhəmməd şah 
Qacarın Şuşaya hücum etdiyini eşidəndə 
qaçıb, Qarabağın meşələrində gizlənibmiş. 
Bu məlumat həqiqətə uyğun deyil.

Ağa Məhəmməd şah Qacar 1797-ci 
ildə ikinci dəfə Şuşaya hücum edəndə 
İbrahimxəlil xan Car-Balakənə niyə getdi? 
Yenə bəzi tarixçilər uydurub yazıblar 
ki, İbrahimxəlil xan Qacardan qorxub, 
qaynı Ömər xanın yanına qaçdı. Əvvəla, 
İbrahimxəlil xan qorxaq adam deyildi. O, 
qorxubilməz şəxsiyyət idi. Bunları Qacara 
və onun sərkərdələrinə verdiyi cavab-
larda da aydın görürük. Heç bir tarixi 
sənəddə, o dövrün tarixçilərinin əsərlərində 
İbrahimxəlil xanın zəif və qorxaq olması 
barədə bir sətir belə yoxdur. Əksinə, onun 
mərdliyinə və qorxubilməzliyinə Abbas-
qulu ağa Bakıxanov, Mirzə Adıgözəl bəy, 
Vaqifdən sonra xanın vəziri olan Mirzə 
Camal və rus professoru P.İ.Kovalenski 
kimi mötəbər tarixçilər şahidlik edirlər. 

İbrahimxəlil xanın Balakənə getməkdə 
məqsədi güclənmək üçün əlavə qo-
şun almaq idi. Bu barədə tarixçi Şəfiqə 
Həmidova “XVIII əsrin ikinci yarısında 
Azərbaycan–Gürcüstan münasibətləri 
tarixindən” adlı monoqrafiyasında doğru-
dürüst açıqlama verir: “Qacarın Şuşaya 
ikinci hücumunda İbrahimxəlil xan ya-
xınlaşan düşmənlə vuruşmaq üçün 200 
nəfərlik dəstəsilə Şuşa qalasından çıxdı. 
Düşmənin qabaq süvarisini geri oturtdu. 
Döyüşdən sonra Şuşa qalasına qayıda 
bilmədi. Çünki qardaşı oğlu Məmməd bəy 
Cavanşirin xain dəstəsi və bəzi bəylər 
qala darvazalarını içəridən bağlamışdılar. 
Qalaya girə bilməyən İbrahimxəlil xan aşa-
ğı enib, Xankəndidəki əhli-əyalını, yaxın 

 qohumlarını da götürüb, Şuşadan uzaq-
laşıb əlavə qüvvə almaq üçün Balakənə 
qaynının yanına getdi”.

Məmməd bəy Cavanşir doğma əmisi 
İbrahimxəlil xana qarşı elədiyi namərdliyə 
görə öyünüb deyirmiş ki, xanı nə Qara-
bağa, nə də Şuşaya buraxmayacağam. 
Özüm Qarabağın xanı olacağam. Elə ki, 2 
aydan sonra İbrahimxəlil xan Şuşaya qa-
yıdıb, onun gözünə görünməyə, görüşünə 
gəlməyə üzü olmayıb. Qaçıb Kirs dağında-
kı dəstəsinin yanına gedib. Oradan da Kür 
qırağına gedib, şəkili Məmmədhəsən xanın 
yalan vədlərinə inanıb, orada da öldürülüb. 

1759-cu ildə Pənahəli xan öləndən 
sonra onun yerinə zirək və bacarıqlı 
oğlu İbrahimxəlil xan keçdi. Öz dövrünün 
uzaqgörən, siyasətdən və idarəçilikdən 
baş çıxaran dövlət adamı kimi İbrahimxəlil 
xan cəsur və ağıllı atasının yolu ilə 
gedərək Azərbaycanın qüdrətli xanlarından 
biri oldu. O, həyatı boyu Qarabağ xanlığı 
uğrunda mübarizə apardı. Heç bir xarici 
dövlətə baş əymədi. Onun bu uğurları 
qazanmasında baş vəzir Molla Pənahın 
olduqca böyük xidməti olmuşdur. Vaqif 
sarayda baş vəzir olmaqla bərabər, həm 
də görkəmli şair idi. O, öz ağıllı tədbirləri 
ilə Qarabağ xanlığını bir çox təhlükələrdən 
xilas etmiş, bu yolda həyatından keçməyə 
razı olmuşdur. Həm xan, həm də xalq onu 
sevir, qarşıya çıxan hər bir çətin məsələdə 
Vaqifə müraciət edirdilər.

1795-ci ildə müharibənin başlanma-
sına az qalmışdı. Ağa Məhəmməd şah 
Qacar İbrahimxəlil xana hədə-qorxu 
məktubları yazaraq tələb etmişdi ki, 
böyük oğlu Məhəmmədhəsən ağanı onun 
yanına girovluğa göndərsin və müəyyən 
miqdarda vergi versin. İbrahimxəlil xan 
bu əmri rədd edərək cavab məktubunda 
yazmışdı: “Göndərdiyim girov əmim oğlu 
Əbdüssəməd bəy və Mirzə Vəli Baharlı 
şah sarayında günahsız öldürüldüyü üçün 
bir daha heç kəsi göndərməyəcəyəm. Ver-
gi məsələsinə gəlincə, atam Pənahəli xan 
öləndə bir kimsəyə vergi verməməyi mənə 
vəsiyyət etmişdir”.

Bu məktubu alan Ağa Məhəmmədşah 
qəzəblənib, özündən çıxmış, Minbaşı 
Həsənqulu xanın başçılığı ilə Təbrizə qo-
humu Süleyman xanın sərəncamına qoşun 
göndərmişdi. Qacar Qarabağa hücuma 
hazırlaşan Süleyman xana tapşırmışdı ki, 
İbrahimxəlil xanı Tehrana diri gətirsin, onun 
cəzasını özü verəcək. Süleyman xan Şuşa 
qalasına yaxınlaşıb, İbrahimxəlil xana 
məktub yazmış, onu yalan vədlərlə itaətə 
gətirmək istəmişdi. O bildirmişdi ki, Qara-
bağ xanını Qacarla barışdıracaq, xanlığı 
da müstəqil qalacaq. 

Amma İbrahimxəlil xan Süleyman xa-
nın bu sözlərinə, heç bir təminatı olmayan 
vədlərinə inanmamışdı. Qarabağ xanı 
Süleyman xana çox sərt cavab məktubu 
yazmışdı: “Sən bu tülkülüyünlə öz arvad-
larını aldada bilərsən”. Bu sərt cavabdan 
sonra Süleyman xan həmin ilin yazında 
ikinci dəfə Araz çayını keçib Qarabağa hü-
cum etmişdi. Bu xəbər Şuşaya çatan kimi 
əhali silahlandırılmışdı. Ətraf kəndlərdən 
könüllü dəstələr, hətta yaxın xanlıqlar-
dan da süvari dəstələr köməyə gəlmişdi. 
İbrahimxəlil xan özü 15 beş mindən çox 
qoşun hazırlamışdı. Şuşanın müdafiəsində 
İbrahimxəlil xan özü sərkərdəlik etmişdi. 
Əsgəran qalasının müdafiəsini Həsən bəyə 
tapşırmışdı. Baş vəzir Vaqif və İbrahimxəlil 
xanın qardaşı oğlu Məmməd bəy də xanla 
bir yerdə olmuşdu.

Şuşanın yaxınlığında gəlib daya-
nan sərkərdə Süleyman xan ikinci dəfə 
İbrahimxəlil xana elçi göndərib soruş-
muşdu: “Sən özün təslim olursan, yoxsa 
şəhəri təslim edirsən?” Öz hökmündə 
möhkəm dayanan İbrahimxəlil xan elçiyə 
çox sərt cavab vermişdi: “Süleymana de 
ki, mən onun dediyinə tabe olmuram, 
əgər gücü çatırsa, bacarırsa, qoy, mənim 
razılığımı döyüşlə tələb etsin. Onun arvad 
dəstəsindən mən qorxmuram”.

Süleyman xan bu yürüşə 8 min 
qoşunla gəlmişdi. Döyüş zamanı onun 
əsgərlərinin yarısından çoxunun meyiti 
Şuşa ətrafında qalmışdı. Biabırcasına 
məğlub olan yekəxana Süleyman xan Qa-
rabağ torpağını tərk etmişdi. Şahın gözünə 
görünə bilməyən Süleyman xan ay yarım 
gizlənmişdi. Ağa Məhəmməd xan ona ağır, 
təhqiramiz sözlərlə məktub yazmış, üstəlik, 
xanı qorxaq adlandırmışdı.

Tarixçilər yazırlar ki, Qacar bu 
məğlubiyyətə baxmayaraq, məqsədindən 
dönməmişdi. Ağa Məhəmməd şah iyul və 
avqust aylarında 85 minlik qoşunla Arazı 
keçib Qarabağa yürüş etmiş, Şuşanı üzük 
qaşı kimi mühasirəyə almışdı. Qacar 3 
dəfə hücum edib qala bürclərinin birini 
dağıtmış, 33 gün Şuşanı mühasirədə 
saxlamışdı. İbrahimxəlil xanın qoşunu və 
hətta qadınlar da mərdliklə döyüşmüşdülər. 
Şahidlər yazırlar ki, qadınlar hündür, 
sıldırım qayalıqlardan daşları Qacar 
sərbazlarının başına yağdırmışdılar. 

Qeyrətli şəhər əhalisi İbrahimxəlil xanın 
yanına gəlib demişdi:

– Xan, sən bizə ancaq barıt ver, 
onda görərsən ki, düşmənə necə tələfat 
verəcəyik. Onlara gələn ərzaq, təchizat 
yolunu öyrənib, dəqiqləşdirmişik. Basqın 
edib, karvan-karvan sursat gələn yolun 

üstündəki qayalığı partladıb, uçuracağıq. 
Məmməd bəyin, Əsgəran qalasının 

rəisi Həsən bəyin və Vaqifin dəvətilə 
Qarabağa köməyə gəlmiş gürcü şahzadəsi 
Aleksandrın dəstələri gecələr düşmən 
qərargahına hücum edib böyük tələfat 
vermişdilər. Partizan dəstələri İran 
sərbazlarını yuxuda ikən qırmışdılar. 
Şahın Fransadan çağırıb gətirdiyi topçu 
mütəxəssislər də aciz qalmışdılar, heç bir 
döyüş əməliyyatı keçirə bilməmişdilər. Ağa 
Məhəmməd şah Qacar qoşun güclü tələfat 
verdiyinə görə hücumu dayandırmağa 
məcbur olmuşdu. 

Bütün bu uğursuzluqdan sonra şah Qa-
rabağdakı 5 xristian məlikinə şirnikləndirici 
məktub yazıb, onlara çoxlu vədlər ver-
mişdi. İbrahimxəlil xanla onların arasında 
din ayrılığı, ədavət yaratmağa çalışmışdı. 
Məliklərin 4-ü ona inanmamışdı. Cavab 
da yazmamışdılar. Yalnız Çiləbördlü Məlik 
Məcnun şaha cavab yazıb onun Qarabağ 
xanlığının da hakimi görmək istədiyini 
bildirmişdi.

Vəziyyətin ağırlığından başını itirmiş 

Ağa Məhəmməd şah qoşun başçıla-
rı, dövlət əmirləri və vəzirləri ilə hərbi 
müşavirə çağırmış, məşvərət etmiş, 
qəzəblə demişdi: 

– Əgər vəziyyət bir neçə gün də belə 
davam etsə, mənim adamlarım qırılar, 
qoşun dağıla bilər. Nəinki əsgərlərim, hətta 
zabitlərim də Qarabağ qoşunlarının və 
partizan dəstələrinin qəfil gecə hücumun-
dan, cəsarətli çarpışmalarından qorxuya 
düşüblər. Çox çəkməz, bütün qoşunumuz 
və heyvanlarımız qırılar. Bu dərin qan 
dəryasında məhv olarıq. Bizlərdən bir nəfər 
də olsun İrana salamat qayıtmaz. Bunlar 
necə camaatdır, vəhşi kimi vuruşurlar. 
Bunlar insan deyillər, vəhşidirlər. Döyüşün 
sonunu qabaqcadan görmək, zərərin yarı-
sından qayıtmaqdır.

Müşavirədə iştirak edən qohumu 
Gəncəli Cavad xan və erməni Məlik 
Məcnun döyüşü dayandırmaq təklifini 
bəyənmişdilər. O vaxt Cavad xanın bir 
qohumu İbrahimxəlil xandan üz çevirib, o 
biri qohumu Ağa Məhəmməd şaha kömək 
etmişdi.

Cavad xan şaha demişdi:
– Qibleyi-aləm, Şuşa qalasını almaq 

hələlik sizə qismət olmadı. Əgər Qara-
bağda məqsədə çatmadan geri dönüb 

əliboş İrana qayıtsanız, İran əhli sizdən üz 
çevirib, özbaşınalıq edər. Bundan sonra 
siz şahlıq edə bilməzsiniz. Yaxşı olar ki, 
elə buradan birbaşa Gürcüstana səfər 
edib Tiflisi alasınız. Axı sizin hələ İranda 
olanda itaət haqqında yazdığınız məktuba 
çar İrakli indiyə kimi cavab verməyib. 
Onu cəzalandırıb, özünüzə tabe etsəniz, 
qoşununuzu da həvəsləndirərsiniz, qalib 
kimi İrana qayıdarsınız. Gürcüstan Nadir 
şahdan sonra çox varlanıb. 

Ağa Məhəmməd Şah bu məsləhəti çox 
bəyənmişdi: “Tiflisə yol, Gürcüstana səfər. 
Onsuz da Qarabağı alandan sonra mənim 
belə bir fikrim var idi”. 

Cavad xan ürəklənib sözünə davam 
etmişdi: “Dostumuz Çiləbördlü Məlik 
Məcnunla sizə Tiflis yolunda bələdçi olma-
ğa can-başla hazırıq”. 

Ağa Məhəmməd şah Qacar II İrakliyə 
1795-ci il sentyabrın 10-da ikinci məktub – 
ultimatum göndərmişdi. Qacar tələb etmiş-
di ki, İrakli 1783-cü ildə ruslarla bağladığı 
müqaviləni pozsun. İran qoşunu 1795-ci il 
sentyabrın 12-də Tiflisə daxil olub, şəhəri 
matəmxanaya döndərmişdi. Məşhur 
şərqşünas-alim Mirzə Cəfər Topçubaşov 
(1790–1869) həmin vaxt Ağa Məhəmməd 
xan Qacarın qırğın və talanlarının şahidi 
olmuşdu. Mirzə Cəfər sonralar yazmışdı: 
“Çar II İrakli Qacarın 85 minlik ordusuna 
qarşı yalnız 2 min 700 əsgər və zabit 
çıxarda bilmişdi. Sentyabrın 12-də saat 
4-də İran qoşunları azərbaycanlıların sıx 
yaşadığı Tatar meydanına hücum etdilər”. 

Tiflis ciddi müqavimət olmadan təslim 
olmuşdu. İran qoşunları şah Qacarın əmri 
ilə Gürcüstan çarlığını 8 gündə dağıdıb, 
alt-üst etmişdi. İyirmi üç min nəfərə qədər 
kişi, qadın Tiflisdən İrana əsir aparıl-
mışdı. Qarabağ xanlığı, Şuşa qalası isə 
İbrahimxəlil xanın və Molla Pənah Vaqifin 
rəhbərliyi altında qəhrəmancasına müdafiə 
olunmuş, qarabağlılar sayca üstün İran 
qoşununa qalib gəlmişdlər.

Buna görə də İbrahimxəlil xan haq-
qında sovet zamanı yazılmış hədyanla 
razılaşmaq mümkün deyil.

Tiflisi cəzalandırdıqdan sonra Ağa 
Məhəmməd şah Azərbaycana qayıtmış, 
Muğanda qışlamışdı. O, yazbaşı İrəvan 
üzərinə hücum etmək, yenidən Şuşaya qa-
yıtmaq fikrində olsa da İrandan aldığı bəd 
xəbər onu məyus etmişdi. İranın ayrı-ayrı 
mahallarında ona qarşı iğtişaşlar başlan-
mışdı. İrandakı üsyanlar Gilan və İraqadək 
yayılmışdı. Üsyançılar fars əyalətlərini tut-
duqdan sonra Cənubi Azərbaycana doğru 
hərəkət etmişdilər. Ağa Məhəmməd şah 
iğtişaşları yatırmaq üçün İrana qayıtmışdı.

Bundan istifadə edən İbrahimxəlil 
xan Car-Balakəndən güclü ləzgi qoşunu 
gətirib Gəncəyə yürüş etmiş, 2 gün qızğın 
döyüşlər olmuşdu. Məlik Məcnun vuruşma-
da öldürülmüş, Cavad xan isə oğlunu və 
qızını girov kimi İbrahimxəlil xanın yanına 
göndərib bağışlanmasını xahiş etmişdi. 
Gəncə xanı İbrahimxəlil xanla itaətdən 
çıxmayacağı, həmişə ona sadiq qalacağı 
haqqında əhdnamə bağlayaraq canını 
qurtarmışdı. 

Şəmistan NƏZİRLİ, 
tədqiqatçı-jurnalist, yazıçı

Şuşa – 270

İbrahimxəlil xan – Qarabağın  
ağıllı və igid hakimi 

Turizm iqtisadi fəaliyyət sahəsi 
kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir və bir 
sıra xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir. 
Belə ki, turizm insanın, bütövlükdə 
cəmiyyətin mənafeyinə xidmət edir 
və həm mikro, həm də makroiqtisadi 
səviyyədə gəlir mənbəyidir.  Bundan 
başqa, turizm əlavə iş yerlərinin 
yaradılmasında əsas amillərdən 
birinə çevrilir, yol və mehmanxana 
tikintisinin inkişafını sürətləndirir, 
bütün növ nəqliyyat vasitələrinin 
istehsalını stimullaşdırır, regionların 
və ölkələrin xalq sənətkarlığının, milli 
mədəniyyətinin qorunub saxlanma-
sına töhfələr verir. Bir sözlə, turizm 
inkişaf etdiyi regionun (və ya ölkənin) 
iqtisadiyyatına, onun iqtisadi, sosial və 
humanitar əsaslarına fəal təsir göstərə 

bilir. Xüsusilə də qeyd etmək lazımdır 
ki, dünyanın inkişaf etmiş sənaye 
ölkələrində güzəranın yaxşılaşma-
sı turizmin inkişafına mühüm təsir 
göstərir. Səyahət və turizmə tələbat, 
eyni zamanda, bazar mexanizmləri və 
turizm və səyahətlə bilavasitə əlaqəsi 

olmayan, lakin turizm fəaliyyətinə 
tələbin dərəcəsi və formasına 
əhəmiyyətli təsir göstərən amillərlə 
müəyyən edilir. Bütün bu reallıqları 
qiymətləndirən Azərbaycan dövləti 

turizmin inkişaf etdirilməsini prioritet 
sahələrdən biri hesab edir və zəruri 
hüquqi-normativ baza yaratmaqla 
yanaşı, zəruri infrastrukturun yaradıl-
masına hərtərəfli dəstək verir.

Heç kimə sirr deyil ki, 
Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri 

və iqlim şəraiti turizmin inkişafı üçün 
əlverişlidir. Dünyada mövcud olan 
11 iqlim qurşağından 9-u ölkəmizdə 
müşahidə olunur. Bu potensialı 
yüksək qiymətləndirən Azərbaycan 
dövləti ölkədə turizm sahəsinin inkişaf 
etdirilməsinə yönəlmiş uğurlu siyasət 
aparır. Belə ki, həyata keçirilən 
genişmiqyaslı və çoxplanlı siyasət 
nəticəsində ölkədə qeyri-neft sek-
torundan gələn gəlirlər artır, ölkənin 
iqtisadi potensialı möhkəmlənir. Bu 
sahədə infrastrukturun və xidmət sek-
torunun vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, 
Azərbaycanın dünyada tanıdılması 
yönündə aparılan ardıcıl işlər, ölkəyə 
gəliş-gediş, o cümlədən viza siste-
minin sadələşdirilməsi, şübhəsiz ki, 

artımı təşviq edir. Məlumdur ki, turizm 
iqtisadiyyatın nəqliyyat, rabitə, tikinti, 
kənd təsərrüfatı kimi əsas sahələrinə 
də təsir göstərir, yəni sosial-iqtisadi 
inkişafın bir növ katalizatoru kimi çıxış 
edir. Valyuta gəlirləri və beynəlxalq 
əlaqələrin genişləndirilməsi mənbəyi 
kimi turizmin əhəmiyyəti durmadan 
artır. Son illərdə açıq-yeni turizm 
marşrutlarının, istiqamətlərinin, 
obyektlərinin sayının artması turizm 
gəlirlərinin artmasına imkan yaradır. 

Ümumiyyərlə, ölkəmizdə ta-
rix, din və mədəniyyət abidələrinin 
bərpası dövlət siyasətində mühüm 
yer tutur. Prezident İlham Əliyevin 
diqqəti sayəsində bu cür obyektlərin 
təmiri, bərpası və yenidən qurulması 
istiqamətində böyük işlər görülmüş-
dür. Prezidentin imzaladığı çox-
saylı sərəncamlara əsasən, turizm 
obyektlərinin müasir standartlara 
uyğunlaşdırılması və ərazidə yeni 
turizm infrastrukturunun yaradıl-
ması turizm potensialının daha da 
gücləndirir. Dövlət səviyyəsində 
həyata keçirilən layihələr dövlətimizin 
tarixi, dini və mədəni abidələrə nə 
qədər həssaslıqla yanaşıldığını 
göstərir və Azərbaycanın qədim, tarixi 
torpaq olduğunu bir daha sübut edir. 

Bundan başqa, turizm obyektlərinin 
müasir standartlara uyğunlaşdırılması 
turistlərin cəlb olunmasında mühüm 
rol oynayır. Ən əsası, işğaldan azad 
edilmiş ərazilər də Azərbaycanda tu-
rizmin inkişafı üçün yeni perspektivlər 
açır. Bu, əlbəttə, potensial investorlar 
üçün turizm sektorunun  inkişafına 
investisiyaların artırılması üçün 
güclü stimuldur. Üstəlik, Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının 
təşkilinin turizm potensialına güclü 
təsir göstərəcəyi şübhəsizdir.

Məlumdur ki, turizm sektoru 
ölkəmiz üçün bir neçə cəhətdən – 
iqtisadiyyatın güclənməsi, bölgələrin 
inkişafı və Azərbaycanın bütün dünya-

da tanınması baxımından səciyyəvidir. 
Turizm sahəsi həm regionların inkişa-
fı, həm də ki ölkənin iqtisadi potensi-
alının möhkəmlənməsi, Azərbaycanın 
imici, dünyaya inteqrasiyası üçün 
çox mühüm bir vasitədir. Ölkəmizdə 
istənilən təbii şərait, istənilən iqlim 
var. Regionlarda təbiətin zənginliyi 
və rəngarəngliyi turizmin müxtəlif 
növlərinin inkişafına geniş imkanlar 
yaradır. Artıq bir sıra rayonlarda inf-
rastrukturun yaradılması istiqamətində 
böyük işlər görülür. Həmin bölgələrdə 
yerli əhali artıq kənd turizmi ilə məşğul 
olaraq ilin bütün mövsümlərində yerli 
və xarici turistlərə yaşayış, yemək, 
hətta ekskursiya xidmətləri göstərirlər. 
Statistik rəqəmlər də göstərir ki, 
turizm xidməti yüksələn xidmət üzrə 
artır. Belə ki, ötən il mehmanxanala-
rın gəlirləri 2020-ci illə müqayisədə 
79,1 faiz artaraq, 209,2 milyon manat 
olub. Bunun da 59,7 faizi nömrələrin 

(otaqların) təqdim olunması üzrə 
xidmətlərdən, 28,9 faizi ictimai iaşə 
xidmətlərindən, 2,5 faizi müalicə və 
sağlamlıq xidmətlərindən, 8,9 faizi isə 
digər xidmətlərin göstərilməsindən 
əldə edilib. 

Bir sözlə, zəngin tarixi və mədəni 
irs, nadir təbii və iqlim şəraiti, eləcə 
də Azərbaycanın siyasi sabitliyi 
və dinamik inkişafı ölkədə turizm 
üçün əlverişli şərait yaradır. Müasir 
turizm infrastrukturunun inkişafına 
dövlət yanaşması və ölkədə turizmin 
müxtəlif növ və formalarının inkişafı 
üçün şəraitin yaradılması sayəsində 
ölkə vətəndaşları ilə yanaşı, dünya-
nın bir çox ölkələrindən milyonlarla 

turist “Odlar yurdu”na səyahət və 
istirahət etmək şansı qazanmışdır. 
Azərbaycanda getdikcə artan turist 
axınının tələbatını ödəyən müasir 
otellər şəbəkəsi yaradılmışdır və bu 
dinamik inkişaf artmaqda davam edir. 
Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin bir 
çoxunu özündə cəmləşdirən ölkənin 
zəngin tarixi və mədəniyyəti dünya-
nın hər yerindən gələn turistlərdə əsl 
maraq doğurur, axın ildən-ilə güclənir. 
Mineral bulaqların bolluğu, duz mağa-
ralarının olması və dünyada yeganə 
müalicəvi neft yatağı – Naftalan 
Azərbaycanda müalicə turizminin for-
malaşmasına öz töhfəsini verir. Şübhə 
yoxdur ki, dövlətin bu sahəyə marağı 
və dəstəyi sayəsində Azərbaycan re-
gionun turizm mərkəzi kimi mövqeyini 
daha da gücləndirəcək. 

Səbuhi MƏMMƏDOV,  
“Xalq qəzeti”

Payızlıq əkinlərə görə 
fermerlərə subsidiya verilib
Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi (AKİA) 

2021/2022-ci il payızlıq əkinlərinə görə 
subsidiyaların ödənişini davam etdirir. 

Belə ki, fevralın 28-də AKİA tərəfindən payızlıq 
əkinlərə görə 18 min 900 fermerə, ümumilikdə, 
30 milyon 600 min manat subsidiya ödənişi 
həyata keçirilib. 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən aldığımız məlumatda 
deyilir ki, hazırda ödənilən subsidiyalar, təxminən, 140 
min hektara yaxın əkin sahəsini əhatə edir. Beləliklə, 
2021/2022-ci il üzrə ödənilən əkin subsidiyasının məbləği 
92,4 milyon manatı, subsidiya ödənilən əkin sahəsi isə 440 
min hektarı keçib.

Qeyd edək ki, subsidiyalar “Fermer kartı”larına köçürü-
lür. Fermerlər qanunvericiliyə uyğun olaraq, karta köçürül-
müş vəsaitin 25 faizini bankomatlar vasitəsilə nağdlaşdıra, 
75 faizini isə qeyri-nağd şəkildə kənd təsərrüfatı istehsal 
vasitələri, o cümlədən, mineral gübrə, pestisid, bihomus, 
herbisid, toxum ala bilər, həmçinin meyvə bağlarında mü-
asir suvarma sistemlərinin alınmasına və qurulmasına sərf 
edə bilərlər. Həmçinin AKİA tərəfindən bu gün süni maya-
lanma yolu ilə alınmış 2097 buzova görə 1579 fermerə 209 
min 700 manat subsidiya ödənilib.

Hazırda payızlıq əkinləri Elektron Kənd Təsərrüfatı 
İnformasiya Sistemində bəyan etmiş fermerlərin əkin 
məlumatları və torpaq sənədlərinin yoxlanması davam 
edir. Sahələrində monitorinqlər başa çatmış, torpaq 
sahələrindən verdikləri aqrokimyəvi analizin nəticələrini, 
sahələri sığorta etdirmələrinə dair müqavilələrin surətini 
EKTİS-ə daxil etmiş fermerlərin siyahısı hazırlanır və hər 
həftə bu siyahılar üzrə subsidiyaların ödənilməsi elektron 
qaydada həyata keçirilir. Nazirlikdən bildiriblər ki, subsidiya-
ların ödənişi davam edəcək.

M.HACIXANLI,  
“Xalq qəzeti” 

Azərbaycanda turizmin inkişafı dövlət siyasətinin 
tərkib hissəsidir və iqtisadi tərəqqinin, rifahın mühüm 
amillərindən biri kimi qiymətləndirilir. Ümummilli 

lider Heydər Əliyev Azərbaycanın bu potensialını düzgün 
dəyərləndirərək, tənəzzülün aradan qaldırılması və turizmin 
inkişafı üçün mühüm investisiya tələb edən bir sıra kompleks 
tədbirlər həyata keçirdi. Ulu öndərin möhkəm təmələ 
söykənən sosial-iqtisadi siyasət strategiyası nəticəsində 
Azərbaycanın maliyyə imkanlarının ildən-ilə yaxşılaşması 
turizm sektorunda uğurlu islahatların aparılmasına imkan 
yaratdı. Bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə davam 
etdirilən və həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasət sayəsində 
Azərbaycanın turizm imkanları genişlənir və bu istiqamətdə 
müxtəlif addımlar atılır. 

Azərbaycanın turizm 
potensialı genişlənir


