




«Lənkəran bölgəsində turizmin inkişafı üçün hər bir şərait vardır. Subtropik zonaya xas 
təkrarsız təbiəti, dağ və meşələrlə əhatə olunması Xəzər dənizi sahilində Lənkərana böyük  
şöhrət qazandırmışdır. Bununla yanaşı, bölgə zəngin tarixi və hər bir turistdə maraq oyada 

bilən çoxəsrlik xalq sənəti ənənələri ilə tanınır. Bütün bunlar bölgədə turizmin daha da inkişaf 
etdirilməsinə geniş imkan yaradır».

İlham Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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Müdrik atalarımız “Çox gəzən çox bilər” deyiblər. Bəşər 
ovladları üçün dünyanı tanımağın, yer üzündə rastlaşı-
dığı qəribə hadisələri dərk etməyin ən asan yolu məhz 

gəzib, görüb, götürməkdir. Bu günün özündə belə elə adam 
tapmaq olmaz ki, uzaq, yaxın məkanlarda nələr baş verməsi ilə 
maraqlanmasın. Və Azərbaycana gələnlər nələr görə bilərlər? 
Yurdumuzun sirli-sehrli guşələrinə aranda da, yaylaqda da, 
dağlarda da, meşələrdə də rast gəlmək mümkündür. Elədirsə, 
«Gəzməyə qərib ölkə, ölməyə Vətən yaxşı» deyən babalarımı-
zın dili niyə od tutub yanmayıb? Yox, onlar nəvə-nəticələrini 
ona görə yad yerlərdə dolaşmağa sövq ediblər ki, dünyanın 
uzaq-yaxın ölkələrinə baş vurduqca, doğma yurdlarının qədr-
qiymətini daha yaxşı anlasınlar.

Ata ocağının istisində qızınanın canına şaxtada, çovğunda 
da üşütmə düşməz. Ana qucağında layla dinləyənin isə ruhu 
özgə torpaqlarda qərar tutmaz. Gec-tez beşiyinə dönər. 

İnsan və Təbiət, Zaman və Məkan vəhdəti - bu sayımızın 
əsas mövzularıdır. İnsan da başqa canlılar kimi təbiətin övladı-
dır. Lakin bunu unudub bəzən ona naxələfl ik edir, meşələri qırır, 
çayların, dənizlərin sularını çirkabla doldurur. Nadir heyvanların, 
quşların nəslini kəsirlər... Və Qocaca Zaman insanı bir məkana 
bağlamaqla Torpağı ana qucağı qədər şirinləşdirir. 

Yolumuz Cənub bölgəsinin gözü qədim Lənkəran şəhərinədir. 
Buraya sinəsi yurd sevgisi ilə döyünən Araz Yaqubovun sora-
ğıyla gəldik və onun Azərbaycan çayının şöhrətini qaytarmağa 
yönələn fəaliyyətinin şahidi olduq...

Ramazan Qafarlı

BAŞ MÖVZU: 
Çayın 

şöhrətini 
qaytaranlar

Baş
redaktordan

Yaşıl çayın vacib funksiyası arıqlamağa kömək etməsidir. Yaşıl çayın vacib funksiyası arıqlamağa kömək etməsidir. 
Yaşıl çay orqanizmə düşən kimi metabolizm prosesini Yaşıl çay orqanizmə düşən kimi metabolizm prosesini 

tezləşdirir, daha doğrusu, maddələr mübadiləsini tezləşdirir, daha doğrusu, maddələr mübadiləsini 
tənzimləyir. Gün ərzində 2-3 fincan yaşıl çayın qəbul tənzimləyir. Gün ərzində 2-3 fincan yaşıl çayın qəbul 

edilməsi tədricən 100 kkal arıqlamağa kömək edir. Yaşıl edilməsi tədricən 100 kkal arıqlamağa kömək edir. Yaşıl 
çayın köməyi ilə il ərzində əziyyət çəkmədən və pəhriz çayın köməyi ilə il ərzində əziyyət çəkmədən və pəhriz 

saxlamadan 4 kiloqram arıqlamaq mümkündür. saxlamadan 4 kiloqram arıqlamaq mümkündür. 
Arıqlama nə üçün baş verir? Arıqlama nə üçün baş verir? 

Məsələ bundadır ki, yaşıl çay yağ və yağ turşularının Məsələ bundadır ki, yaşıl çay yağ və yağ turşularının 
sorulmasını və qlükozanın səviyyəsini tənzimləyir. sorulmasını və qlükozanın səviyyəsini tənzimləyir. 

Polifenol katexin qlükozanın yağlara keçməsini yubadır. Polifenol katexin qlükozanın yağlara keçməsini yubadır. 
Yaşıl çay istifadə edildikdə, qidalanmadan sonra qanda Yaşıl çay istifadə edildikdə, qidalanmadan sonra qanda 
şəkərin səviyyəsi yavaşıyır, qlükozanın səviyyəsi isə şəkərin səviyyəsi yavaşıyır, qlükozanın səviyyəsi isə 

normallaşır. Şəkərli diabet, və ya daxili ifrazat vəzilərinin normallaşır. Şəkərli diabet, və ya daxili ifrazat vəzilərinin 
xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar üçün gündəlik yaşıl xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlar üçün gündəlik yaşıl 

çayın içilməsi vacibdir. çayın içilməsi vacibdir. 
Yaşıl çay qəhvədən heç də az gümrahlıq gətirmir, buna Yaşıl çay qəhvədən heç də az gümrahlıq gətirmir, buna 

baxmayaraq tərkibində kofeinin miqdarı əhəmiyyətli baxmayaraq tərkibində kofeinin miqdarı əhəmiyyətli 
dərəcədə aşağıdır.dərəcədə aşağıdır.
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Məskən Məskən 

Turizmin inkişafıyla bağlı nəzərdə tutulan proqram uğurla icra edilsə, 
qarşıdakı 10 ildə ölkəyə gələn turistlərin sayı 3 milyon nəfərə qədər arta 
bilər.

Bu il Azərbaycanın turizm sektorundan gəlirləri 1.5 milyon dollardan çox 
ola bilər. Ölkəyə hər il 1 milyona qədər turist gəlir. Gələcəkdə bu rəqəmin bir 
neçə dəfə artırılmaq imkanı var. Belə ki, ölkədə turizmin inkişafı proqramın-
da tədbirlər nəzərdə tutulub. 

Mədəniyyət və Turizm nazirliyindən verilən məlumata görə, proqramın 
əsas məqsədi türizm obyektlərində yataq yerlərinin sayının artırılmasıdır. 
Qeyd edək ki, indi ölkədə 25 minə yaxın yataq yeri mövcuddur və 2016-cı 
ilə kimi bu rəqəmin 6 dəfə artırılaraq 150 minə çatdırılması planlaşdırılır. 
Bundan başqa dövlət proqramında turizm infrastrukturunun yaxşılaşdırılma-
sı və mədəni-ekoloji turizm üçün yeni marşrutların müəyyən edilməsi də öz 
əksini tapıb.

Proqram uğurla icra edilsə, qarşıdakı 10 ildə ölkəyə gələn turistlərin sayı 
3 milyon nəfərə qədər arta bilər. İndi ölkə iqtisadiyyatının gəlirlərinin 
10 faizi turizmin payına düşür. Hər il Azərbaycana gələn turistlər orta 
hesabla 1 milyon dollar pul xərcləyir. 

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRİ ƏBÜLFƏZ 
QARAYEV: «İNDİ ÖLKƏDƏ 35 MİNƏ YAXIN 
YATAQ YERİ MÖVCUDDUR VƏ 2016-CI İLƏ 
KİMİ BU RƏQƏMİN 6 DƏFƏ ARTIRILARAQ 150 
MİNƏ ÇATDIRILMASI PLANLAŞDIRILIR».

Turizm sektorundan 
Azərbaycanın gəlirləri 

təxminən 1 milyon 200 
min manatdır. Nazirlikdən 

deyirlər ki, bu göstəricini 30 
faiz artırmaq imkanı var. İndi 
ölkədə mehmanxana və otel 
tipli obyektlərin sayı 300-dən 

çoxdur. 

RƏSMİ XƏBƏR 
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2011-Cİ İL 

TURİZM İLİ 
ELAN EDİLMİŞDİR
Ölkəmizdə turizm xidməti üçün çox əlverişli şərait var. Bu ondan irəli gəlir 
ki, respublikamızın hər cür təbii iqlim, landşaft şəraiti, iqtisadi imkanları və 
turizm obyektləri mövcuddur. 
Turizmin inkişaf etdirilməsi əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində 
və xarici iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsində də mühüm rol oynayır. 
Ölkəmizdə mineral suların, müalicə nefti və palçığın olması kurort yerlərinin 
əhəmiyyətini artırmaqla yanaşı, buraya turist axınını da gücləndirir. Xəzər 
dənizi sahilləri, Quba-Xaçmaz, Lənkəran-Astara, Şəki-Zaqatala, Gəncə-Qazax 
iqtisadi rayonları turizmin inkişaf etdirilməsi üçün çox yararlıdır. Məhz bu 
zonalara turist axını daha çoxdur. Bundan əlavə, müxtəlif arxeoloji, tarixi-
memarlıq abidələri, incəsənət obyektləri də xarici turistləri cəlb edir.
Ölkəmizdəki turistlərin əksəriyyətini Avropa ölkələrindən, qonşu 
dövlətlərdən və ABŞ-dan gələnlər təşkil edir. 



MEŞƏ MEŞƏ 
ZOLAQLARI ZOLAQLARI 

NECƏ QORUNUR?NECƏ QORUNUR?

Doğma Azərbaycanımızın bütün 
bölgələrini, demək olar ki, qarış-
qarış gəzmişəm. Hər dəfə bir 
ekoloq-jurnalist kimi məni yol boyu 
yaşıllıqların vəziyyəti düşündürüb. 
Sözsüz ki, təbiətə həssas 
münasibət təkcə peşəkarların 
marağında deyil. Sadə adamlar, 
təbiət həvəskarları da təbiətin 
zənginləşməsinə, qorunmasına 
sevinir, talan edilməsi, dağılması 
ilə əlaqədar narahatçılıq hissi 
keçirirlər...
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İNSAN VƏ TƏBİƏT Şərh

Bəxtiyar HÜSEYNOV,
Ekoloq-jurnalist,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin 
üzvü, «Qızıl qələm» mükafatı 
laureatı

KİV-in təqdim etdiyi bir çox tərəfsiz, ədalətli 
süjetləri ümumi işimizə ancaq xeyir gətirmək mis-
siyasını yerinə yetirir. Paytaxtımızda, şəhərimizdə, 
rayon mərkəzlərimizdə ekoloji vəziyyətlə, xüsusilə 
yaşıllıqla bağlı yeniliklər və problemləri indi bütün 
vətəndaşlarımız saf-çürük, mühakimə və təhlil edir, 
süzgəcdən keçirirlər.

Dövlət başçısı cənab İlham Əliyev  təbiətimizə, ya-
şıllığa ürəkdən bağlıdır. Təsadüfi  deyil ki, Prezidenti-
miz hər bir ümumidövlət əhəmiyyətli tədbirdə ekoloji 
problemləri  ciddi məsələ kimi önə çəkir, bu sahəyə 
rəhbərlik edənlərdən, həmçinin bütün icra strukturla-
rından  ciddi məsuliyyət tələb edir. 

Ölkə başçısı 2010-cu ili Respublikada «Ekologi-
ya ili» elan etmişdir. Bu təklif bütün Azərbaycan xal-
qını sevindirmişdir. «Ekologiya ili», «Hərəyə bir ağac 
əkək!» - bir-birini tamamlayan çox nəcib, həm də xe-
yirxah  təşəbbüsdür. Belə ekoloji tədbirlərin sayı art-
dıqca ölkəmizin iqtisadi qüdrəti ilə çox mühüm tarazılıq 
yaranır. Bu tarazılığı qoruyub-saxlamaq, onun təbdiği 
ilə məşğul olmaq torpağını, vətənini sevən hər bir 
vətəndaşın borcudur. 
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Cənub bölgəsində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin titanik 
fəaliyyəti hesabına yaradılmış tarlaqoruyucu və yolkənarı 

möhtəşəm yaşıllıqların  aqibəti bu gün bizi düşündürməlidir.

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Son vaxtlar Prezidentimizin müraciə-
tindən sonra mərkəzlərdə, xüsusilə Ba-
kıda yaşıllığın üzərinə total hücum xeyli 
səngimişdir. Lakin bu iş axıra qədər sistem-
li davam etdirilməlidir. Prezidentimiz haqlı 
olaraq tələb edir ki, bu proses kampaniya 
xarakteri almamalıdır.

Biz nöqsanları tənqid etməklə yanaşı, görül-
müş işlərdən fərəhlənirik. Bəlkə də unudulmuş, 
amma çox vacib qayğıya ehtiyacı olan tarlaqoru-
yucu zolaqlardan - meşələrdən danışmaq yerinə 
düşər.
Şəhərlərə, onun sakinlərinə yaşıllıq nə qədər 

vacibdirsə, tarlaqoruyucu meşə zolaqları tarlala-
rımıza, əkin sahələrimizə, meşələrimizə, nəticədə 
süfrəmizə də o qədər vacibdir.  Mütəxəssislərin 
fi krincə desək, tarlaqoruyucu zolaqlar, habelə 
yolkənarı yaşıllıqlar böyük zəhmət tələb etdi-
yi kimi, həm də uzun müddət və xeyli vəsait 
hesabına 30-40 ilə araya-ərsəyə gəlir. Cənub 
bölgəsində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin ti-
tanik fəaliyyəti hesabına yaradılmış tarlaqoruyu-
cu və yolkənarı möhtəşəm yaşıllıqların  aqibəti 
bu gün bizi düşündürməlidir. İndi təbiətimizin 

TƏBİƏTİN
MÜHAFİZƏSİNDƏ
MÜHÜM AMİLLƏR
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sərin, mülayim vaxtıdır. Bir azdan 
istilər düşəcək, küləklər əsəcək. Dünən 
isti yay günlərində ağır zəhmətdən son-
ra palıd ağaclarının qalın kölgəsində 
dincəlmək bizə necə də zövq verir-
di. Sözsüz ki, torpaqda «izi olmayan», 
əlinə bel götürüb yer belləməyən, əkib-
becərməyən insanlar o zəhmətin fü-
sunkar zövqündən ilhamlana bilməz, o 
təri inciyə döndərə bilməz. Onda o ya-
şıl, hündür palıd ağacının kölgəsi onun 
üçün bəlkə kondisioner əvəzləyə?! 
Hər vaxtsız külək meyvə ağaclarının, 
tərəvəz kollarını, barlaşmış çiçəklərini 
çırpanda, meyvələrini yerə tökəndə 
əkinçi ürəkdən bir təəssüf hissi keçirər. 
Bu təəssüf süfrəmizin özümüzə 
güvənən yoxluğunun nəticəsidir. 
Süfrəmizin bərəkətini özgə ölkələrdən 

almaq bizə yaraşarmı?!
Bəzən min əzab-əziyyətlə boya-

başa çatdırılan yaşıllıqlar bir göz qır-
pımında məhv edilir. Əvəzində isə 
yerli-yersiz tikintilər peyda olunur. Biz 
torpaqlarımızın şoranlaşmasını, qeyri-
məhsuldar olmasını istəmiriksə, min 
zəhmət hesabına yaradılmış meşə zo-
laqları, heç olmasa qalmış tarlaqoruyu-
cu zolaqları qorumalıyıq.

Ulu Öndər Heydər Əliyev demişdir: 
«…Əgər kimsə sağlam ağacı kəsirsə, 
o, nəinki xalqına, millətinə, ölkəsinə 
xəyanət edir: o, öz ailəsinə, özü-özünə 
xəyanət edir… Ona görə də siz hər 
bir ağacı qorumalısınız, hər bir ağacın 
qorunması uğrunda mübarizə aparma-
lısınız…»

Təbiətdə harmoniya pozulanda, 

etiraz elə birinci təbiətin özündən 
başlanır. Meşələr seyrəlir, bulaqların 
suyu çəkilir, torpaq erroziyaya uğrayır, 
sinəsi parça-parça olur, cığırlar qırılır, 
ceyranlar seyrəlir, ağaclar yıxılır, quş-
lar perikir, göllər dayazlaşır, sonalar 
isə yoxalır. Şəlalər quruyur, şaqraq 
musiqilər kasadlaşır, təbiətin cılız-
laşmasına dözə bilməyən çayların ağ 
libaslı gəlini – şəlalə özünü qayadan 
atır… Özünə qəsd edir, insanlar ayı-
lır. Gözəlliyin faciəsi onları silkələyir. 
Dünən adi qəbul etdiyimiz, fərqinə 
varmadığımız hadisələr bu gün bizi 
həyəcanlandırır. Təbiət qayğı tələb 
edir, insanlardan isti münasibət istəyir. 
O, bu qayğını elə insanların özünə görə 
istəyir, onlara qaytarmaq üçün istəyir… 
Ağacı, yaşıllığı, meşəsi çox olan yaşayış 

Ulu Öndər Heydər 
Əliyev demişdir: 
«…Əgər kimsə 
sağlam ağacı 
kəsirsə, o, nəinki 
xalqına, millətinə, 
ölkəsinə xəyanət 
edir: o, öz ailəsinə, 
özü-özünə 
xəyanət edir… 
Ona görə də siz 
hər bir ağacı 
qorumalısınız, hər 
bir ağacın qorun-
ması uğrunda 
mübarizə aparma-
lısınız…»

Hörmətli Prezi-
dentimiz cənab 
İlham Əliyevin 
dəyərli ekoloji 
tövsiyələri, imzala-
dığı sərəncamları 
respublikamızda 
ekoloji tararzlığın 
pozulmasının 
qarşısınn alınma-
sı, ətraf mühitin 
təmiz və təbii 
sərvətlərimizin qo-
runub saxlanması 
kimi ümumbəşəri 
əhəmiyyətli işin 
təzahürüdür.
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Meşə, yaşıllıqlar olmayan yerdə çoxlu xəstəliklər hökmranlıq edir. 
Meşəsiz yerlərdə insanlar darıxır, insanların dərdi artır. 

Yaşıllığı zəngin olan yerlərdə uzun ömürlü insanlar çox olur. Yaşıl-
lıq çox olan yerdə ölüm az müşahidə olunur.

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

məntəqəlrindəki insanlar həmişə sağlam olur, çox 
yaşayır. Yaşıllığı zəngin olan yerlərdə uzun ömür-
lü insanlar çox olur. Yaşıllıq çox olan yerdə ölüm 
az müşahidə olunur. Meşə, yaşıllıqlar olmayan 
yerdə çoxlu xəstəliklər hökmranlıq edir. Meşəsiz 
yerlərdə insanlar darıxır, insanların dərdi artır. Ən 
böyük əhəmiyyəti insanları həm soyuqdan, həm 
istidən, həm də küləkdən qoruyur. Ağacı çox olan 
kəndin məzarı az olur – deyiblər. Təbiət insanın 
köməyi sayəsində daha da gözəlləşir, zənginləşir. 
İnsanlar da təbiətin misilsiz nemətlərindən daim 
istifadə edir. Dahi insanlar həmişə təbiətə, ya-
şıllıqlara, meşələrə, bulaqlara, çaylara, dənizlərə 
təbabət sahəsi kimi baxmışlar. Təbiətin misilsiz 
nemətlərindən daim istifadə edən insanlar təbiətə 
təbiət kimi öz səxavət əlini həmişə uzatmışlar. 

Ana təbiətin keşiyində durmaq, təbii 
sərvətlərimizi qorumaq hər bir vətən övladının 
müqəddəs borcudur. Təbiətin varlığı, təbiətin 
safl ığı, təbiətin zənginliyi, insanların sağlamlığı, 
fi ravanlığı, dincliyidir, ekoloci tarazlığın qorun-
masıdır. 

Meşələr, yaşıllıqlar torpaq örtüyünün aşın-
masının qarşısını alır. Onu təbii komponentlərlə 
zənginləşdirir. Bu gün bütün bəşəriyyət ekoloji 
problemlərlə üzləşir. Artıq dünyada baş verən 
dəhşətli ekoloji fəlakətlər insanların təbiətin qo-
runmasına, yeni-yeni yaşıllıqların salınmasına 
vadar edir, yeni-yeni ekoloji layihələr həyata ke-
çirilir. Atmosferi çirkləndirən zəhərli maddələrin 
yandırılıb havaya buraxılmasına və onun qarşısı-
nın alınmasına ciddi-cəhd edilir. 

Hörmətli Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin 
dəyərli ekoloji tövsiyələri, imzaladığı sərəncamları 
respublikamızda ekoloji tararzlığın pozulma-
sının qarşısınn alınması, ətraf mühitin təmiz və 
təbii sərvətlərimizin qorunub saxlanması kimi 
ümumbəşəri əhəmiyyətli işin təzahürüdür.

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, 2010-cu 
il – ölkəmizdə «Ekologiya ili»  elan edilib. İn-
sanların sağlamlığı üçün böyük əhəmiyyət kəsb 
edən bu ildə uğurlu ekoloci nailiyyətlər qazan-
maq üçün çox hörmətli cənab İlham Əliyev 
tərəfi ndən möhkəm bünövrə yaradılmışdır. Mən 
düşüncələrimi təbiətsevərlərə və vicdanla yaşıl-
lıq aksiyasına qoşulanlara 18 fevral 2010-cu ildə 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab 
İlham Əliyevin yanında ekoloji problemlərə həsr 
olunmuş müşavirədə ölkə başçsısının dediyi 
fi kirlərlə yekunlaşdırmaq istəyirəm: «2010-cu il 
Azərbaycan tarixində nəinki Ekologiya ili kimi və 
Azərbaycan tarixinə ekoloci vəziyyətin yaxşılaşdı-
rılması üçün dönüş ili kimi də yazılacaqdır». 

Ölkə əhalisinin sağlamlığına hesablanmış bu 
tarixi materiallar Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
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Talış dağları sıxyarpaqlı ağaclarla əhatə olunub.  Araz Yaqubov oğlu 
Azər və dostları ilə tez-tez qayaların üstündən təsərrüfatı seyr edir. 

Meşə ilə plantasiyaların arasında yerləşən su kanalı isti yay aylarında bitkilərə can verir. 

Nazirliyində müzakirə olunmuş, qarşıdakı 
vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir. Kollek-
tiv yaşıllıq aksiyasına birincilər sırasında 
qoşulmuşdur. Bakı-Abşeronda, respubli-
kamızın digər bölgələrində magistral şose 
yollarının kənarında, kənd təsərrüfatı 
üçün yararsız torpaq sahələrində yeni 
ağac və gül kolları əkilmişdir.

Ekologiya ilinə həsr olunmuş 
tədbirlərdən biri də Heydər Əliyev 
adına İdman-Konsert Kompleksində 
«Azərbaycan yaşıl dünya naminə» devi-
zi altında keçirilən beynəlxalq ekologiya 
sərgisidir. 

Sentyabrın 17-də Prezident İlham 
Əliyev həmin sərgi ilə tanış olmuşdur. 
Tədbirdən məqsəd respublikamızda və 
xarici ölkələrdə ətraf mühitin sağlam-
laşdırılması istiqamətində reallaşdırılan 
qabaqcıl təcrübənin geniş auditoriyaya 
təqdim olunması təcrübə mübadiləsi 
aparılması və əməkdaşlıq əlaqələrinin 
qurulmasıdır. 
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Sərgidə ekoloji problemlərin həlli 
sahəsində fəaliyyət göstərən 30-dək 
yerli və xarici şirkət, dövlət qurumla-
rı və qeyri hökumət təşkilatları təmsil 
olunmuşlar. Ekologiya və Təbii 
Sərvətlər naziri Hüseynqulu Bağırov 
Prezident cənab İlham Əliyevə sərgi 
barədə ətrafl ı məlumat verdikdən son-
ra qeyd etdi ki, ölkəmizdə ətraf mü-
hitin sağlamlaşdırılması istiqamətində 
kompleks tədbirlər həyata keçirilir. 
Belə ki, son 15 ildə Azərbaycanda 
meşələrin ərazisi xeyli artırılıb. cari 
«Ekologiya ili»ndə 8 milyon 200 min 
ağac və kol bitkisi əkilmişdir. Bunun 1 
milyon 540 mini Bakı ətrafı ərazilərin 
payına düşür. Eyni zamanda 3 min 
metrə qədər yüksəkliklərdə yerləşən 3 
avtomatlaşdırılmış meteoroloci stan-
siya quraşdırılıb. 2003-cü ildən bəri 
ölkəmizdə xüsusi mühafi zə olunan 
təbiət ərazilərinin sahəsi 478 min hek-
tardan 890 min hektara çatdırılmışdır.

Meşələr, yaşıllıqlar torpaq örtüyünün aşınmasının qarşısını alır. Onu təbii komponentlərlə zənginləşdirir. Bu gün 
bütün bəşəriyyət ekoloji problemlərlə üzləşir.
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Ana Təbiət bütün canlılara qayğı göstərir.
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AZƏRBAYCAZƏRBAYCAN ÇAYININ VƏTƏNİ -AN ÇAYININ VƏTƏNİ -

LƏNLƏNKƏRANKƏRAN

Lənkəran respublikanın ən abad əvəzsiz təbiətə 
malik rayonlarındandır. Bir tərəfdən qocaman Ta-
lış dağları, digər tərəfdən ləpələri sahilin qulağı-
na təkrarolunmaz nəğmələr pıçıldayan mavi Xəzər 
bu subtropiklər diyarın gözəlliyini daha da artırır. 
Təbiətin gözəl fəsli olan baharda bu diyarın heç yerə 
bənzəməyən gözəllikləri üzə çıxır. Budur, bahar öz 
rəssam fırçasıyla təbiəti al-əlvan rəngə boyayıb. Yaz 
müjdəli qaranquşların civiltiləri müxtəlif ağacların yar-
paqlarının pıçıltılarına, şəlalələrin şaqraq nəğmələrinə 
qarışaraq həzin bir simfoniya yaradır. Artıq torpaq qış 
yuxusundan oyanıb. Hələ payızın axırlarında şumla-
nan sahələr əkinə hazırlanır. Bir sözlə, lənkəranlıların 
yaz qayğıları başlanıb.

Qeyd etmək olar ki, lənkəranlılar təbiətin təbii 
gözəllikləri ilə kifayətlənmir, öz xeyirxah əməlləri, iş 
fəaliyyəti ilə təbiətin nemətlərini daha da artırmağa 
səy göstərirlər. Axı, hər bir lənkəranlı yaşadığı kəndi, 
qəsəbəni, şəhəri abad və yaşıl görmək istəyir. Dərk 

edir ki, yaşıllıq üçün təkcə təbii gözəlliklərlə arxayın-
laşmaq olmaz. Çünki Lənkəran al-əlvan nəhəng bir 
xalıya bənzəyir. Bu xalının təkrarsız naxışlarına təkcə 
biz deyil, eyni zamanda gələn qonaqlar, xüsusilə 
turistlər də baxmalı, xoş təəssüratlarını bir-biri ilə 
bölüşməlidirlər. Lənkəran respublikada turizmin inki-
şafı üçün ən yaxşı imkanlara malik rayondur.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İl-
ham Əliyevin sərəncamı ilə qəbul edilən «Regionla-
rın sosial-iqtisadi inkişafı haqqında Dövlət Proqramı» 
çərçivəsində Lənkəranda da bir sıra işlər görülüb. 
Əlbəttə, bu azdır. Çünki Lənkəranı gələcəkdə turizm 
şəhərinə çevirmək üçün bunlar yalnız ilk addımlardır.

Mən bir curnalist-ekoloq kimi Qəbələdə dəfələrlə 
olmuşam. Görmüşəm ki, burada sahibkarlığın in-
kişafı üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Elə buna 
görə də təbii sərvətlərə xələl gəlmədən rayonda 
müxtəlif fabrik və zavodlar tikilib istifadəyə verilmiş-
dir. Təbiət rayonda xüsusi diqqət və qayğı ilə əhatə 
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olunmuşdur. Təbiətin qoynunda yaradılan istirahət 
mərkəzləri buraya axın-axın gələn qonaqların, xari-
ci tursitlərin diqqətini daha çox cəlb edir. Bir sözlə, 
qəbələlilər öz tarixinin ən fi ravan, xoşbəxt günlərini 
yaşayırlar. Lənkəranda da xeyirxah işlər davam etdi-
rilir. Təbii ki, rayonun problemləri çoxdur. Kəndlərin 
əksəriyyəti qazlaşdırılmadığından insanlar tərəfi ndən 
təbii sərvətlərimiz talanlara məruz qalır. Meşələrdə 
seyrəkliklər yaranır. Dünyanın heç bir yerində təsadüf 
olunmayan təbiətin nadir ağac və bitkiləri, heyva-
nat aləmi, bir sözlə, təbiətin fl ora və faunası kasad-
laşır. Təbiətə təzyiqlər artdıqca, nəticədə ekoloji ta-
razlıq pozulur, təbiətdə erroziya, daşqınlar, torpaq 
sürüşmələri, qasırğalar, nəzərə çarpacaq dərəcədə 
iqlim dəyişikləri baş verir. Əslində bu, təbiətin insan 
təcavüzünə cavabıdır. Keçən il payız daşqınları buna 
əyani sübutdur. Doğrudur, qonşu Masallı rayonunun 
Lənkəranla həmsərhəd kəndləri daşqına məruz qaldı. 
Sel-su evlərin altına girib böyük ziyan vurdu. Torpaq 
sürüşməsi, şiddətli küləklər də öz təsirini göstərdi. La-

kin Lənkəranda aparılan bir sıra qabaqlayıcı tədbirlər 
nəticəsində kəndlərimiz təbii fəlakətdən xilas oldu. 

Bütün dünyanı caynağına almış ekoloji problemlər 
bəşəriyyəti haqlı olaraq narahat edir. Elə buna görə 
də keçən il Nazirlər Kabinetində keçirilən müşavirədə 
cənab Prezidentimiz İlham Əliyev, yeni meşə zolaqla-
rının salınması, müxtəlif ağacların əkilməsi və yaşıllıq-
ların artırılması yolu ilə ekoloji tarazlığın pozulmasının 
qarşısını almaq təşəbbüsünü irəli sürdü. Bu da ölkə 
əhalisinin sağlamlığına hesablanmış ən mühüm amil 
idi. Elə buna görə də ölkənin hər yerində yeni yaşıllıq-
lar salınır, yeni gül-çiçəklər ağac tingləri əkilir. 

Lənkəran Dövlət Unversitetin rektoru, dünya 
şöhrətli alim Asəf İskəndərov söhbət zamanı dedi: 

– Təbiəti qorumaq və zənginləşdirmək, yaşıllıqları 
artırmaq ümumdövlət əhəmiyyətli işdir. Təsadüfi  de-
yildir ki, vaxtilə ümummilli liderimiz Heydər Əliyev, 
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev bütün çıxış-
larında təbiətə doğma övlad münasibəti bəsləməyi 
dönə-dönə tövsiyə etmişlər. 
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Təbiətə qayğı təkcə ekoloqların, meşəçilərin deyil, ümum-
xalqın işidir. Elə götürək, Lənkəranın «İstisu» qəsəbəsində 
yaradılan «Yaşıl Çay» kəndli fermer təsərrüfatını. Şahidi olan 
qocaman Talış dağlarının qoynunda yaradılan bu təsərrüfat 
meşə zolaqları ilə əhatələnib. Təsərrüfat uzaqdan mahir rəsam 
fırçasından çıxmış füsunkar təibət mənzərəsi ilə yadda qalan 
bir tablonu xatırladır. İnsan əlləri həm vaxtilə kol-kos bas-
mış torpağa, həm də bu torpağın yaşıl örtüyü olan meşələrə 
həyat verib. Meşə zolaqlarında gördüyümüz nadir ağaclar, 
xüsusilə Azərbaycanın və dünyanın «Qırmızı kitabı»larına 
düşən Dəmirağac, Şabalıdyarpaq palıd, Göyrüş, Qafqaz xur-
ması, giləmeyvəli ağaclar və s. qayğı ilə qorunur. cənab Prezi-
dentimiz ilham Əliyevin elan etdiyi 2010-cu Ekologiya ilində 
təsərrüfatın kollektivi nəinki ekoloci tarazlığı qorumuş, hətta 
onu daha zənginləşdirərək cənnət məkana çevirmişlər. Bura-
da təbiətin nadir quşlarını gördük. Onlar sanki insan qayğısını 
duyub çiynimizdə oturmaqdan belə çəkinmirdilər. Su heyvan-
ları üçün də əlverişli təbii mühit qorunub saxlanılır. Buraya 
gələn hər kəs ilk növbədə özünü nəbatat bağında hiss edir. 
«Yaşıl Çay» kəndli-fermer təsərrüfatı elə bil ki, insanla təbiətin 
ünsiyyət vasitəsidir. Torpaq əkib becərilir. Unudulmaqda 
olan çayçılıq bərpa edilir. Eyni zamanda meşə zolaqlarına 
tükənməz qayğı var. Bir sözlə, yaşıl çay plantasiyaları burada 
təbiətin bir parçasına çevrilib.

Ekologiya ilində qarşıya qoyulan bütün vəzifələr məhz 
bu məqsədə xidmət edir. Elə buna görə bizim kollektivi-
miz də ekologiyanın nəinki qorunmasına, hətta onun daha 
zənginləşməsinə öz töhfəsini verir.

2010-cu ilin ekologiya ili elan olunması bütün 

Lənkəran hər gün yeniləşir və gözəlləşir. Şəhərin qonaqla-
rının, turistlərin əylənməsi üçün burada hər cür şərait var.

Məskən YURDA GƏLƏN GÖRƏR
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təbəiətsevərlərin, ekoloqların ürəyindən xəbər verir. 
Ölkəmizdə isə təbiətə, ekologiyaya çox böyük diqqət və 
qayğı göstərdiyinə, apardğı ekoloji siyasətə görə möhtərəm 
Prezidentimiz İlham Əliyev Almaniyanın Mixael Zukkov 
Fondunun ali mükafatını alıb. Cənab Prezidentə ünvanlan-
mış məktubda deyilirdi: «…Sizin ölkədə təbiətin mühafi zəsi, 
xüsusilə də Milli park proqramının inkişafı sahəsində 
göstərdiyiniz səylər və əldə etdiyiniz uğurlar bizdə bö-
yük təəssürat oyatdı. Təbiətin mühafi zəsi sahəsindəki 
özünəməxsus yüksək inkişaf və dahiyanə irəliləyişlər alqışa 
layiqdir…»

Hər il sentyabrın son həftəsi Azərbaycanda, eyni zaman-

da Lənkəranda da Beynəlxalq Dəniz Günü kimi qeyd olunur. 
Builki Dəniz Günü ölkəmizdə cənab Prezident tərəfi ndən 
elan olunmuş «Turizm ili»nə təsadüf edir. Elə buna görə də 
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu beynəlxalq tədbirlə 
əlaqədar müxtəlif tədbirlər keçirəcək. Lənkəran Mavi Xəzər 
dənizi ətrafında yerləşdiyindən belə bir tədbirin məhz 
subtropiklər diyarında keçirilməsi daha məqsədəuyğundur. 
Tədbirin əsas məqsədi dənizin sahillərini təmiz saxlamaq, 
ictimaiyyətin diqqətini dənizin bioresurslarını qorumağa və 
buradakı canlı aləmin inkişafına əngəl törədən maneələri 
aradan qaldırmağa yönəltməkdən ibarətdir. Bu baxımdan 
Xəzərin sahillərində iməcilik keçirmək mühüm əhəmiyyət 

Məskən YURDA GƏLƏN GÖRƏR 
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kəsb edir. 
Üzdəniraq qonşularımızın Araz ça-

yının, dost saydığımız Gürcüstanın Kür 
çayının başına gətirdiyi bəlaları nədənsə 
heç bir beynəlxalq təşkilt görmək 
istəmir. Əksinə, bəlkə də ikrah doğuran 
dərəcədə təbiət qənimlərinin başına bir 
sığal da çəkirlər. Təbiətimizin bir hissəsi 

– Azərbaycanın dilbər guşələrindn olan 
gözəl Qarabağımız, Topxana meşəmiz, cı-
dır düzümüz, İsa bulağımız, Xarı bülbülü-
müz… erməni faşistləri tərəfi ndən məhv 
edilir. Sularımız, çaylarımız, torpaqlarımız 
mənfur qonşularımız tərəfi ndən zibillənir, 
zəhərlənir, ekoloji tullantıların girdabına 
çevrilir. Bunları başa düşmək olur, on-
lar bizim düşmənlərimizdir. Təbiətin, 
insanlığın düşmənləridir. İşğal olunmş 
ərazilərimizdə ekoloji genosid davam edir. 
Bu da uzun sürməyəcək. Tezliklə əzəli və 
əbədi torpaqlarımız özümüzə qaytarılacaq. 
Ölkəmizdə elan olunacaq növbəti eko-
logiya ilində işğal altında olan ərazilərdə 
genosidə məruz qalmış təbiətimiz bərpa 
olunacaq. Meşələrimizi talan edən, bulaq-
larımızı korlayan, torpaqlarımızı erroziya-
ya uğradan, yaşıllıqları məhv edən qədim 
tariximizin canlı şahidləri olan təbiət 
abidələrimizi yerlə yeksan edən ermənilər 
tarixin ədalət məhkəməsi qarşısında ca-
vab verməli olacaqlar. 

Axı, ekologiya sərhəd tanımır. Təbiət 
isə həyatdır, Vətəndir, sağlamlıqdır. Gəlin 
həyatımızı, Vətənimizi, sağlamlığımızı 
qoruyaq! Mütəxəssislərin fi krincə, yaşıl-
lıqlar salınırsa, onlara aqrotexniki qulluq 
göstərmək əsas şərtlərdəndir. Onları vax-
tında suvarmaq lazımdır. Su – safl ığı sax-
layır, yaşıllıq isə suyu. Dahilərimiz yaxşı 
deyiblər ki, «Ağacda nəciblik və gözəllik 
var. O, həyat rəmzidir». Bu hikməti fi kirdə 
dərin məna, nəcib duyğular var. Bir ağa-
cın nümunəsində, yaşıllıqların, meşələrin, 
çəmənliklərin, tarlaqoruyucu zolaqların 
ekoloji əhəmiyyəti cəmləşir

2011-ci ildə respublikamızda «Tu-
rizm ili» elan olunub. Həmişəkindən bu il 
ölkəmizə turist axını daha çoxdur. Təbii 
ki, turistlər ilk növbədə təbiətlə təmasda 
olurlar. Onlar respublikamızın zəngin, 
rəngarəng təbiəti ilə, xüsusilə bu torpağın 
simvoluna çevrilmiş Dəmirağacları ilə ta-
nış olur, gördükləri möcüzələr aləmindən 
öz ölkələrinə ürəklərində xoş təəssürat 
aparırlar.
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İNSAN VƏ TƏBİƏT Peyjaz

Hər çiçəyin, hər otun və hər budağın öz aşiqi olur. Cırcı-
ramalar, arılar, kəpənəklər qanadlarını çala-çala bir yerdən 
başqa yerə uçurlar, təbiətin yaşıl və mavi rənglərinə neçə 
əlvan çalar qatırlar. Gün doğana yaxın yarpaqlara, ləçəklərə 
şeh düşdümü,  həmişə oyaq canlılar əllərini, üzlərini yuma-
ğa başlayırlar. Ağ zınqrovlarını aşağı əyib ahəstə bir nəğmə 
oxuyan çiçək qız-gəlinlərin qumral saçlarında çələng olub 
sonra solmaq istəklərini bildirirlər. Təkcə suyun dibindəki 
bığlı balıq yuxusuna haram qatmır.

LƏNKƏRANDA 
TƏBİƏTİN RƏNgLƏRİ

Bəxtiyar Hüseynov

(foto-reportaj)
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YaddaşYURDA GƏLƏN GÖRƏR 

AZƏRBAYCAN AZƏRBAYCAN 
ÇAYININ ÇAYININ 

TARİXİNDƏN TARİXİNDƏN 
SƏHİFƏLƏRSƏHİFƏLƏR

Araz Yaqubov neçə illər Rusiyada çalı-
şıb, Hollandiyadan gətirilən kənd təsarrüfatı 
məhsullarının satışını təşkil edib. Doğma tor-
pağına bağlılıq onu doğulub boya-başa çatdığı 
kəndə qaytarıb. Burada Lənkəranın rəmzi sa-
yılan çayın becərilməsi arzusunu reallaşdırmaq 
üçün iki istiqamətdə iş aparmağa başlayıb. Yeni 
çay plantasiyalarının salınması üçün çay bit-
kisinin toxumunu Hollandiyadan gətirib. İşinə 
həmişə məsuliyyətlə yanaşan gənc iş adamı 
İstisu ərazisində yerləşən Çayçılıq sovxozunun 
tarixinə aid mühüm sənədlər əldə edib. 

Bu tarixi sənədlərdən göründüyü kimi, 
Azərbaycan çayını dünyada tanıdan ilk bö-
yük təsərrüfat 1937-ci ildə Lənkəran şəhərinin 
3 km.-dəki meşə zolağında yerləşən yaşayış 
məskənində (1932-ci ildə salınmışdır) - İstisu 
kəndi ərazində yaradılıb. Həmin ilin 1 yanvarı-
nın məlumatına əsasən Çayçılıq sovxozunun 
ərazisi 660.41 h. olub. 

Sovetlər birliyi dağılanadək ölkədə çay əkib-
becərən ən böyük təsərrüfat məhz Araz Yaqu-
bovun atası Hacı Mirzəkişinin də çalışdığı plan-
tasiyalar idi. Böyük zəhmət bahasına başa gələn 
çay kolları 6-7 ildən sonra məhsul verməyə baş-
layır. 

BBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBuBu ttttttttttt t tarararararararararararariixixixixixixixixixixixixiiiiiiiiiiii i səsəsəsəsəsəsəsəsəsəsəsənənənənənənənənənənənənədldldldldldldldldldldldldlərərərərərərərərərərərərddədədədədədədədədədədədənnnnnnnnnnn n ögögögögögögögögögögögögögg ürürürürürürürürürürürürü dndndndndndndndndndndndndüüyüyüyüyüyüyüyüyüyüyüyüyyyüüüüüüüüüüüü ü kikikikikikikikikikikikiki imimimimimimimimimimimimi,, , ,
A b dü d t d ilk bö
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Çayçılıq deyəndə, ilk növbədə, «cənub 
mirvarisi» hesab edilən, subtropiklər di-
yarın mərkəzi sayılan Lənkəran yada 
düşür. Bu, təsadüfi  deyil. Axı, Lənkəran-
Astara bölgəsi Azərbaycanda çayçılığın 
vətəni sayılır. Elə buna görə də rayon-

da ilk sovxoz Kirov qəsəbəsində (indiki 
İstisu) 1932-ci ildə yaradıldı. Məhz bu 
təsərrüfatın yaradılması ilə ölkəmizdə 
çayçılığın bünövrəsi qoyuldu. 

Təsərrüfata milliyətcə gürcü olan 
N.Kaftaradze rəhbərlik edib. 

Azərbaycanda çayçılığın inkişafında kişilərlə bir sırada qadınların da böyük əməyi olmuşdur. Ümumiyyətlə, bölgənin 
qadınlarının çiyinlərinə təsərrüfatda çalışmaqla yanaşı məişət işlərini də yerinə yetirmək vəzifəsi düşürdü.

1937-ci ildə ilk çay plantasiyaları salınanda texnika yox idi, traktorları atlar əvəz edirdi. Kəndlilər günün 
istisində torpağı kotanla belləyirdilər.
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LənkərandaLənkəranda
ilk çayçılıqilk çayçılıq
sovxozusovxozu

Kirov adına sovxoz çayçı-
lıq üzrə ixtisaslaşdığından bu 
təsərrüfatda yüksək aqrotexnika və 
mexanikləşdirmə tətbiq edilib. 

Enli çay plantasiyaları salmaq 
məqsədilə meşə ağacları kəsilib da-
şındı, əkin üçün torpaq dərin şum-
landı, drenaj şəbəkəsi çəkildi. Çay 
plantasiyalarına vaxtında yerli və 
mineral gübrələr verildi. Bu da öz 
səmərəli nəticəsini göstərdi. Əkilmiş 
şitillər aqrotexniki qayğı nəticəsində 
sürətlə inkişaf etməyə başladı. 1954-
cü ildə sovxozda ilk dəfə olaraq çay 

YaddaşYURDA GƏLƏN GÖRƏR

Ötən əsrin 70-80-ci illərinin çayçılıq təsərrüfatlarında istifadə olunan 
texnika insanların əməyini nisbətən yüngülləşdirirdi.
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kollarının budanması işinin mexanikləşdirilməsi 
həyata keçirildi. Bu məqsədlə ÇUQ- 1,6 markalı 
aqreqatdan istifadə edilirdi. Bu, çayçılıqda maya 
dəyərin xeyli aşağı düşməsinə səbəb oldu. Çay kolla-
rının cərgəaralarını becərmənin mexanikləşdirilməsi 
də mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Bu iş KDP-35 
markalı və bəzi sahələrdə isə XTZ-7 markalı trak-

torlarla görülürdü. Nəticədə 1956-cı 
ildə 1950-ci ilə nisbətən hər hektar-
dan alınan məhsul təqribən 3 dəfə 
artdı. Ümumi məhsul istehsalı isə 7 
tondan 30 tona çatdırıldı.

Kirov adına sovxozun gəliri 
artdıqja qəsəbədə tikinti-abadlıq 
işlərinin həcmi də artırdı. Təsadüfi  
deyil ki, Lənkəranda ilk çay fabriki 
də elə bu qəsəbədə yaradıldı. Sovxoz 
əməkçilərinin istehsal etdikləri yaşıl 

1937-ci ildə yaradılan Çayçılıq sovxozunun baş planı.
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çay yarpağı fabrikdə emal olun-
mağa başlandı. Məhz bu fabrikdə 
«Azərbaycan çayı» markası ilə ilk 
Lənkəran çayı istehlakçılara çat-
dırıldı. Qəsəbədə eyni zamanda 
yaşayış binaları sürətlə artmağa 
başladı. Əmək qabiliyyətli əhali 
Kirov çayçılıq sovxozunda və çay 
fabrikində işləyirdi.

Kirov çayçılıq sovxozu nəinki 
rayonda, habelə respublikamızda 
artıq təcrübə ünvanına çevrilmişdi. 
Lənkərandakı digər təsərrüfatlarda 
çayçılığı inkişaf etdirmək üçün 
real şərait yarandı. Həmin 
təsərrüfatlarda çayçılıqla məşğul 
olan briqadalar təşkil edildi. Eyni 
zamanda, rayonda «Lənkəran», 
«Partiyanın XXIV qurultayı», «Av-
rora» və s. ancaq çayçılıq üzrə ix-
tisaslaşdırılmış sovxozlar yaradıldı. 
Bütün bunlar rayonda çayçılığın 
inkişafına mühüm töhfə verdi.

Çayçılığın inkişafı Lənkəran şəhərinin yenidən qurulmasına, 
parkların salınmasına, klubların, kitabxanaların, yaşayış bina-
larının tikilməsinə şərait yaradırdı.

1937-ci illə müqayisədə 1942-ci ildə çay plantasiyala-
rının iki dəfə artırıldığını görürük. Müharibə illərində belə 
Lənkəranda çayın istehsalı dayandırılnmamışdır.

YaddaşYURDA GƏLƏN GÖRƏR
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Araz Yaqubovun təsərrüfatında çay kolları həm köhnə qaydada yetişdirilir, həm də gənc iş adamının 
təşəbbüsü ilə günəşdən qorunma örtükləri tətbiq edilir.

Köhnə plantasiyalardakı çay kollarının becərilməsi üçün bütün imkanlardan faydalanırlar.

AZƏRBAYCAN 
ÇAYININ BU GÜNÜ
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Məskən 

YENİ
YAŞILLIQLAR
SALINIR

YURDA GƏLƏN GÖRƏR

Azərbaycan Respublikası 
Prezidenti cənab İlham Əliyevin 
rəhbərliyi ilə ekoloji problemlərə 
həsr olunmuş müşavirədə nazir 
Hüseynqulu Bağırov çıxış edərək 
bildirdi ki, «Paytaxtda və resub-
likamızın bölgələrində yaşıllaş-
dırma işləri geniş vüsət almışdır. 
2008-ci ilin əvvəlindən başlaya-
raq Bakı-Qazax magistral avto-
mobil yolunun Atbulaq yaşayış 
məntəqəsindən Hacıqabul rayon 
mərkəzinədək olan 28 kilometrlik 
hissəsində 172 min ağac və kol 
əkilmişdir. Ərazidə 35 min kubmetr 
olan su anbarı yaradılmış, müasir 
damcılı suvarma sistemi ilk dəfə 
yaşıllaşdırma proqramlarında 
istifadə edilmişdir. 

Zığ - Heydər Əliyev adına 
Beynəlxalq hava limanı yolu-
nun ətrafında 144 hektar ərazidə 
140 mindən çox ting əkilmişdir. 
Günəşli yamacında 52 hektar 
ərazidə 69 min üzüm tingləri və 
ümumi yaşıllığı yaradaraq land-
şaftı nəcibləşdirən başqa bitkilər 
əkilmişdir.
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Meşənin içərisinə doğru istiqamətlənən dağ yolunun ətrafında yaşıllıqların bərpa olunması üçün beş-
on il vaxt lazım gəlib. Bu səbəbdən Araz Yaqubov meşə zolağından bir ağacın kəsilməsinə imkan 
vermir.

Əzizbəyov dairəsi – H.Əliyev adı-
na Beynəlxalq Hava Limanı ətrafında 
landşaftın bərpaedilməsi üçün 109 min 
kvadratmetr sahədə 61,6 min ağac və 
kol əkilmiş, 63,5 min kvadratmetr sahəyə 
yaşıl çəmən salınmışdır. 3 milyon ağacın 
əkilməsi ilə bağlı verilən tapşırığın icra-
sı ilə əlaqədar Binə ticarət mərkəzinin 
ərazisi də daxil olmaqla, nazirliyin daxili 
imkanları hesabına 472 min kubmetr tor-
paq işləri görülmüş, hamarlanmış əraziyə 
6 min 400 kubmetr münbit torpaq, 2 
min 160 kubmetr üzvü gübrə daşınmış, 
9 artezian quyusu qazlmış, 10,5 kilo-
metr uzunluğunda suvarma sistemi ya-
radılmışdır. Son iki ayda Bakı, Sumqayıt 
şəhərlərinin ərazilərində və yarımadanın 
digər sahələrində 204 min Ekologiya və 
Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfi ndən ol-
maqla Bakı və Sumqayıt icra hakimiyyəti 
orqanlarının iştirakı ilə 573 min ağac və 
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məkan

«Yaşıl çay» kəndli «Yaşıl çay» kəndli 
fermer təsərrüfatıfermer təsərrüfatı

Talış dağlarının qoynunda, «İstisu» qəsəbəsində  
yaradılan «Yaşıl Çay» kəndli fermer təsərrüfatı meşə 
zolaqları ilə əhatələnib. Təsərrüfat uzaqdan mahir 
rəsam fırçasından çıxmış füsunkar təibət mənzərəsi 
ilə yadda qalan bir tablonu xatırladır. İnsan əlləri 
həm vaxtilə kol-kos basmış torpağa, həm də bu tor-
pağın yaşıl örtüyü olan meşələrə həyat verib. Meşə 
zolaqlarında gördüyümüz nadir ağaclar, xüsusilə 
Azərbaycanın və dünyanın «Qırmızı kitabı»larına 
düşən Dəmirağac, Şabalıdyarpaq palıd, Göyrüş, 
Qafqaz xurması, giləmeyvəli ağaclar və s. qayğı ilə 
qorunur. cənab Prezidentimiz ilham Əliyevin elan 
etdiyi 2010-cu Ekologiya ilində təsərrüfatın kollekti-

vi nəinki ekoloci tarazlığı qorumuş, hətta onu daha 
zənginləşdirərək cənnət məkana çevirmişlər. Bu-
rada təbiətin nadir quşlarını gördük. Onlar sanki in-
san qayğısını duyub çiynimizdə oturmaqdan belə 
çəkinmirdilər. Su heyvanları üçün də əlverişli təbii 
mühit qorunub saxlanılır. Buraya gələn hər kəs ilk 
növbədə özünü nəbatat bağında hiss edir. 

«Yaşıl Çay» kəndli-fermer təsərrüfatı elə bil ki, 
insanla təbiətin ünsiyyət vasitəsidir. Torpaq əkib 
becərilir. Unudulmaqda olan çayçılıq bərpa edilir. 
Eyni zamanda meşə zolaqlarına tükənməz qayğı var. 
Bir sözlə, yaşıl çay plantasiyaları burada təbiətin bir 
parçasına çevrilib.
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yeni rəhbərliyi mövcud yaşıllıq-
lara yeni yaşıllıqlar əlavə etmək 
üçün vətəndaşların potensial 
imkanlarını bir daha nəzərdən 
keçirərək təbiətinə uyğun tap-
şırıqlar vermişdir. Əlbəttə, 
belə ekoloji tədbirlər təbii ki, 
vətəndaşların xoş ovqatına yeni 
bir ovqat qatır. 

Ümidvarıq ki, yaxın gələcəkdə 
Qəbələ rayonunda salınmış ya-
şıllıqların yeni-yeni mənzərəsini 
Lənkəranda da görəcəyik. 

Bəs Lənkəranda ekologi-
ya ili ilə əlaqədar yaşıl aksiya 
baxımından mövcud vəziyyət 
necədir?

Araz Yaqubov öz təsərrüfatını ən müasir texnika ilə təhciz edib.

kol əkilmişdir. Ümumiyyətlə, son 
payız mövsümündə – sentyabr ayın-
dan bəri respublika ərazisində cəmi 3 
milyon 12 min ağac və kol əkilmişdir 
ki, bunlardan 669 mini müvafi q icra 
hakimiyyəti orqanlarının iştirakı ilə 
həyata keçirilmişdir.»

Ekoloq-jurnalist kimi ölkənin hər 
bir guşəsini gəzdikcə, bir daha yəqin 
etdim ki, ölkə rəhbərinin xoşməramlı 
missiyası bütün vətəndaşlar tərəfi ndən 
razılıq hissi ilə qarşılanır. Əlbəttə, Yer 
kürəsinin cənnət guşəsi adlanan, ya-
şıl örpəyə bürünən yaşıllıqlar diyarı 
Lənkəranda canlanma daha artıq hiss 
edilir və duyulur. Bundan belə nəticə 
çıxır ki, Lənkəran İcra Hakimiyyətinin 
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məkan

Çayı hər yerdə sevirlər. O, xoş tamı, rəngi və ətri ilə qiymətlidir. 
Qədim Çində yeni il ərəfəsində ailə mehrabı önündə əcdadlarının 
şəkillərini asır və onların qabağına 5 fi ncan çay qoyarmışlar. Çinin 
cənubunda isə yeni ilin 1-ci və 5-ci günləri tanış-bilişləri çaya və zey-
funa qonaq etmək ənənəyə çevrilmişdi.

Hindistan, Yunanıstan, Türkiyə və İtaliyada çaydan bir çox 
xəstəliklərin dərmanı kimi geniş istifadə edirlər. Qara və ya yaşıl çay 
dünyanın hər yerində adamların təşnəsini söndürür, yorğunluğunu 
çıxardır, soyuq bədəni qızdırır, bir çox xəstəlikləri sağaldır və tanış 
olmayanları yaxınlaşdırır. Kim gündoğan ölkəsi Yaponiyada ən ali 
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müqəddəs dini mərasim dərəcəsinə çat-
dırılan məşhur çay mərasimi haqqında 
eşitməyib? Burada bir çox xəstəliklərin 
müalicəsində istifadə edilən çayı nahaq 
yerə «stəkanda aptek» adlandırmayıblar. 
Təsadüfi  deyil ki, bu gün çox gərəkli 
ərzaq məhsulları siyahısına salınmış 
çaya ərzaq probleminin həllində mü-
hüm yer verilir.

Azərbaycanda çayçılıq 1932-ci ildən 
inkişaf etməyə başlamışdır. 1993-cü ilə 
qədər respublikamızın 6 rayonunda 63 
çayçılıq təsərrüfatı və 13413 hektar ya-
şıl çay plantasiyası vardı. Eyni zaman-
da 14 çay emal edən, 2 çayçəkici fab-
rik fəaliyyət göstərirdi. Təəssüf ki, bu 
qiymətli və rentabelli sahəyə sonralar 
münasibət xeyli dəyişdi. Baxımsızlıq 
ucbatından, necə deyərlər, çayçılığın 
«qara günləri» başlandı…
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«Yardımçı  təsərrüfatlar olmasa, 
Azərbaycanda çayçılığı inkişaf etdirmək 

olmaz».

Araz YAQUBOV 

YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məkan
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Plantasiya göz 
işlədikcə uzanır. La-
kin meşə zolaqların-
da gördüyümüz nadir 
ağaclar, xüsusilə 
Azərbaycanın və 
dünyanın «Qırmızı 
kitab»larına düşən 
Dəmirağac, Şa-
balıdyarpaq palıd, 
giləmeyvəli bitkilər, 
Qafqaz xurması və s. 
meyvə ağacları qayğı 
ilə qorunur. 

Cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin elan 
etdiyi 2010-cu Ekologiya ilində təsərrüfatın 
kollektivi nəinki ekoloji tarazlığı qorumuş, 
hətta onu daha da zənginləşdirərək cənnət 
məkana çevirmişlər. Biz burada təbiətin nadir 
quşlarını gördük. Onlar sanki insan qayğısı-
nı duyub hətta çiynimizdə oturmaqdan belə 
çəkinmirdilər. Su heyvanları üçün də əlverişli 
təbii mühit qorunub saxlanılır. Özümüzü san-
ki Nəbatat bağında hiss edirdik. Burada hər 
şey ürəkaçan, valehedici idi. Təbiətin füsun-
kar qoynunda yaradılan, «Yaşıl çay» fermer 
təsərrüfatı daha xoş təsir bağışlayırdı. Elə bil 
bu təsərrüfatı insan əli deyil, təbiətin özü yarat-
mışdır. Təsərrüfatda əmək bulaq kimi qayna-
yırdı. Çay plantasiyasında şitillik təsərrüfatında 
qarğıdalı, feyxoa və digər sahələrdə əmək coş-
qunluğu duyulurdu. Bir sözlə, hamı öz işində 
idi. Arada sahələri suvaran aqreqatın səsi 
gəlirdi.

 Təsərrüfatda bizi gənc fermer Araz 
Yaqubov qarşılayıb: – «Yaşıl çay» fermer 

təsərrüfatını yaratmaqda məqsədimiz çayçılığı 
bərpa edib keçmiş şöhrətini ona qaytarmaqdır, 

- dedi. - Axı, biz gözümüzü açıb çay planta-
siyasını, ata-anamızın çayçılıqla məşğul oldu-
ğunu görmüşük. Özüm də Rusiyada yaşayıb 
işləyirdim. Lakin unudulmuş çayçılığı bərpa 
etmək zərurəti məni buraya gətirdi. Göründü-
yü kimi, çətinliklə də olsa, təsərrüfatı yaratmı-
şıq və onun gözəl gələcəyinə inanırıq. Əvvəllər 
isə belə deyildi. Burada cəmi 30 faiz çay kolu 
qalmışdı. Qalan kolları böyük zəhmət baha-
sına kol-kosdan təmizlədik. 2 hektar sahədə 
tam bərpa işləri həyata keçirmişik. 6-7 hektar 
sahədə yeni çay plantasiyaların salınması üçün 
aqrotexniki tələblərə cavab verən keyfi yyətli 
şitillər yetişdirmişik. Çay toxumlarını isə bir 
qayda olaraq Gürcüstandan gətirdik. Sonrakı 
illər üçün 20 hektar sahədə tam bərpa işlərini 
həyata keçirmək üçün toxum tədarük etməliyik. 
Əkdiyimiz kollar böyüyəndən sonra toxumları 
da özümüz tədarük etməyi nəzərdə tutmuşuq. 
Bu ilin birinci çay yarpağı dərimində 12,3 ton 
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2006-cı ildə Hacı Mirzəkişinin xeyir-duası ilə Talış dağlarının qoynunda yaradılan «Yaşıl 
çay» kəndli fermer təsərrüfatı füsunkar təbiət mənzərələri ilə müşayiət olunan meşə zo-
laqlarının əhatəsində yerləşir.



YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məkan

yüksək keyfi yyətli məhsul yığmışıq. 
Bu, kollektivimizi sevindirir. İki hek-
tar sahədə feyxoa sahəsi salmışıq. 25 
hektar sahədə yeni Hollandiya üsulu 
ilə qarğıdalı əkmişik. Normal çıxış var. 
Toxumların bir hissəsini Hollandiya-
dan gətirmiş, bir hissəsini də özümüz 
tədarük etmişik. Eyni zamanda mine-
ral gübrələri və lazımi texnika və ava-
danlığı da Hollandiyadan gətirmişik. 
Biz Holland mütəxəssisləri ilə təcrübə 
mübadiləsi aparırıq. Bu məqsədlə Hol-
land mütəxəssisləri təsərrüfatımızda 
olmuş, texnikanın işləmə qaydası ilə 
bizi tanış etmişlər. Eyni zamanda on-
larla gələcəkdə müqavilə bağlamağı 
nəzərdə tutmuşuq. Müqaviləyə görə 
onlar bizi daha müasir texnika, biz isə 
onları keyfi yyətli Azərbaycan çayı ilə 
təmin edəcəyik...
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məkan

Gənc fermer 
danışdıqca, onun 
sözlərində kollek-

tivin gələcəkdə 
böyük uğurlara 
imza atmasına 
əminlik yəqin 

etdik. Yenidən 
qarşımızdakı 

əmək mənzərəsi 
diqqətimizi çəkdi. 

Suvarmada ya-
ğışvarı metoddan 

istifadə edilirdi. 
Bu iş «Kloss» 

yeni suvarma na-
sosları ilə həyata 

keçirilirdi.

 Gənc fermer danışdıqca, onun sözlərində 
kollektivin gələcəkdə böyük uğurlara imza at-
masına əminlik yəqin etdik. Yenidən qarşımız-
dakı əmək mənzərəsi diqqətimizi çəkdi. Suvar-
mada yağışvarı metoddan istifadə edilirdi. Bu iş 
«Kloss» yeni suvarma nasosları ilə həyata keçi-
rilirdi.

Yeni çay şitillərinin suvarılmasında isə xüsu-
si örtüklərdən istifadə olunurdu. Bu, meşə qı-
rıntısının qarşısını alırdı. Əslində bu, Arazın öz 
metodu idi. Təsərrüfata gələn qonaqlar bunu 
suvarmada «Araz» metodu kimi dəyərləndirirlər. 
Əvvəllər isə belə deyildi. Ata-baba qaydası 
ilə ağacların budaqlarını qırıb şitilliyin üstü-
nü örtərdilər. Nəticədə bu da çoxlu ağacın 
həyatına son qoyur, ekoloji tarazlığı pozurdu. 
Arazın tətbiq etdiyi üsul daha əlverişli idi. Bu 
təcrübənin öyrənib tətbiq edilməsi bütün çay-
çılıq təsərrüfatları üçün zəruridir. Örtük həm 
nəmliyi saxlayır, həm də cavan şitilləri suvarma-
nın mexaniki təsirindən qoruyur. Təsərrüfatda 
şitilliklərin yeri müntəzəm dəyişilir. Bu da 
şitillərin normal inkişafına səbəb olur. 

 Araz Yaqubov qazanılan uğurlarla bərabər 
bəzi problemləri də diqqətə çatdırdı. Qeyd etdi 

ki, bu gün xammalın qəbul qiyməti çox aşağı 
səviyyədədir. Məsələn, 3 kq yaşıl çaydan 1 kq 
quru çay istehsal olunur. 1 kq yaşıl çay isə 1 
manat dəyərində qəbul edilir. Bu da çəkilən 
zəhmətin müqabilində çox cüzidir. Əgər çayçı-
lığı inkişaf etdirmək istəyiriksə, çayın qəbulunda 
qiymət məsələsi dövlət tərəfi ndən imzalanmalı-
dır. Su təminatında əlavə su mənbələrinə ehti-
yac var. Doğrudur, hər hektara sürtgü yağları 
üçün 40 manat verilir. Əgər yanacaq da güzəştli 
olsa, onda kənd təsərrüfatının inkişafı sürətlənə 
bilər. Çayın ərsəyə gəlməsi üçün hər hektara 10 
min manat vəsait xərclənir. Buna görə də uzun 
müddətli kreditə ehtiyac vardır. Doğrudur, 
dövlət gübrəni 50 faiz güzəştlə verir, amma 
yenə gübrə qıtlığı hiss olunur. Gübrə və su çay 
bitkisi üçün həyati əhəmiyyət daşıyır.

 Təsərrüfatın baş aqronomu Ağəli Quliyev 
də bir mütəxəssis kimi öz fi kirlərini bizimlə 
bölüşdü. O, dedi: – Çayçılıq rentabelli sahədir. 
Məhsuldarlığı artırmaq üçün aqrotexniki qayda-
lara düzgün əməl edilməlidir. Sahələr əkin üçün 
düzgün və vaxtında hazırlanmalı və standart 
şitillər oraya köçürülməlidir. Çay kolu vaxtında 
budanarsa məhsuldarlıq daha da artar. Vax-
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tında gübrələmə və suvarma da məhsuldarlığı artıran 
amillərdəndir. Çayın məhsuldarlığını artırmaq üçün 
müasir texnikanın da rolu böyükdür. Biz holland-
lardan qarğıdalı, kartofun inkişaf sirlərini, şumlama, 
gübrələmə qaydalarını öyrəndik. Biz isə onları çayçılıq 
və sitrusçuluqda qazandığımız təcrübə ilə tanış etdik...

Təsərrüfatımız getdikcə inkişaf edir. Əkdiyimiz 
şitillər boy verməkdədir. İndi əkin sahələri arasında qo-
ruyucu yaşıl zolaqlar yaradılıb. Bu, həm ekoloji taraz-
lığı qoruyub saxlayır, həm də əkinləri təbii fəlakətdən 
qoruyur. Eyni zamanda burada mühafi zə işində daha 
fəal iştirakına görə mükafatlar verilir. Mühafi zəçi Ma-
hir Nəcəfov ilk dəfə bu mükafata layiq görülüb. Bu, 
kollektivi daha yaxşı işləməyə ruhlandırır.
İstisu qəsəbəsində Yaqubovlar ailəsini hamı yaxşı 

tanıyır. Biz qəsəbə sakinlərinin bir neçəsi ilə görüşüb 
söhbət etdik. 

Qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Rahim Xosrovov: 
– «İstisu» qəsəbəsinin ərazisi 667 hektardır. Onun 

376 hektarı əmlak payı kimi əhaliyə paylanılıb. Vaxtilə 
əhalinin əsas məşğuliyyəti çayçılıq olub. Rayonda ilk 
qəsəbə olan bu yaşayış məskənində 2 orta məktəb, 
2 tibb məntəqəsi, 1 Elektron ATS, 1 məscid möv-
cuddur. Qəsəbədə adlı-sanlı adamlar yetişib. Məşhur 
çaybecərən Xanımqız Qədirova məhz bu qəsəbədən 
SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilib. Nadir Məmmədov 
isə bir çay mütəxəssisi kimi 2 dəfə Lenin ordeni ilə 
təltif olunub və Azərbaycan Ali Sovetinin deputa-
tı seçilib. Qəsəbədə el-oba təəssübkeşliyi ilə yaşayan 
adamlar çoxdur. Elə götürək Yaqubovlar ailəsini. Bu 
ailə qəsəbəmizdə hamıya örnəkdir. Onlar hər şeydən 
əvvəl, zəhmətkeşliyi ilə bərabər, xeyriyyəçiliyi ilə ta-
nınırlar. Aztəminatlı, şəhid ailələrinə yardım göstərir, 
yolların abadlığında fəal iştirak edirlər. Qəsəbə orta 
məktəbinin ciddi təmirə ehtiyacı vardı. Araz Yaqubov 
məktəbin təmirini öz öhdəsinə götürdü. Qısa vaxtda 
usta-sənətkarları təmirə cəlb etdi. Lazımi inşaat ma-
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məkan
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Hollandiyadan gətirilən suvarma qurğuları Azərbaycanda ilk dəfə Araz Yaqubovun təsərrüfatlarında 
istifadə olunub. Bu su qurğularının səmərəliliyi göz qabağındadır.



teriallar alıb gətirdi. Beləliklə, məktəbin ibti-
dai sinifl ərini əsaslı təmir etdi. Qəsəbədə 250 
nəfərin Novruz bayramı ilə əlaqədar bütün 
təminatını ödəyib. Təsərrüfatda çalışanlara isə 
Qurban bayramı münasibətilə hər il qurban 
payı verilir. Eyni zamanda, 4 mömin müqəddəs 
Həcc ziyarətinə göndərilib.

Təcrübəli çay ustası Qasımxan Ağayev də 
söhbətimizə qoşuldu. O dedi: – 1953-cü ildən 
çayçılıqla məşğul olmuşam. SSRİ dağılandan 
sonra işlədiyim çayçılıq sovxozu ləğv edildi. 
Demək olar ki, bu sahə tamamilə unuduldu. 
Sağ olsun Araz Yaqubov ki, qəsəbəmizdə ilk 
dəfə çətin, lakin şərəfl i bir işi – çayçılığı bərpa 
etməyi və Lənkəran çayının əvvəlki şöhrətini 
qaytarmağı öz öhdəsinə götürdü. «Yaşıl çay» 
fermer təsərrüfatı belə yarandı. Qəsəbənin 
əmək qabiliyyətli gəncləri buraya dəvət olun-
du. Bir təcrübəli çayçı kimi mən də buraya 
dəvət olunanda sevincimin həddi yox idi. Ara-
zın təşəbbüsü ilə təsərrüfatda çayçılıq kursu 
təşkil edilib. Hər ay 10 gəncə çayçılığın sirləri 
öyrədilir.

41www.caucasustour.az

Hollandiya üsulu ilə əkilən yemlik qarğıdalılar 
susuzluğa çox davamlıdır. 



Məskən YURDA GƏLƏN GÖRƏR 

İŞGÜZAR
GÖRÜŞLƏR
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Hollandiyadan gələn işgüzar qo-
naqlar bərəkətli Lənkəran torpağı-

nı heyranlıqla seyr edirdilər.



BABA
OCAĞINDA
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Araz Yaqubov İstisuda çayçılığı inkişaf etdirmək üçün 
yurdumuzun digər ərazilərində yardımçı təsərrüfatlar yaratmışdır. 
Lerik rayonunun Açobərə yaylağında, Muğanda taxıl əkininə 
başlamışdır. Eləcə də qoyunçulula məşğuldur. Arazın baba 
ocağı Lerikdəki Nso kəndidir. Gənc iş adamının yardımçı 
təsərrüfatlarının bir qismi məhz burada yerləşir.



YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

LERİKDƏ TƏBİƏTİN MÖCÜZƏLƏRİ

44 026 • QAFQAZ TURİZM •  İYUN  2011



Sıldırım qayalardan təsərrüfatlarını seyr etməyi xoşlayan Araz Yaqubov əməlləri ilə öz adını da 
şöhrətləndirmiş, cənub bölgəsinin xeyirxah, işgüzar adamlarından birinə çevrilmişdir.
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YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən 

MUĞANDA

Çayın rəmzliyi ilə bağlı başqa ölkələrin adət və ənənələri yazı yaddaşına köçürülüb, ancaq 
Azərbaycanın çayla bağlı adət-ənənəsi yazılmayıb! Belə adətlərdən birinə görə, ilk ailə təməlninin 
qoyuluşnda, yəni qız üçün elçiliyə gedəndə çay süfrəyə gəlməmiş və çayın tamını dadmamış qızı 
verməzdilər.
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Hacı Mirzəkişinin

YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məkan

İsti iyun günlərinin birində İstisu qəsəbəsində 
bir evin qapısını döydük. Bu halal ocağın sahibi 
Hacı Mirzəkişi idi. Elə bizi qapıda ilk qarşılayan da 
bu müdrik ağsaqqalın özü oldu. 

– Xoş gəlmisiniz – dedi. – Buyurun içəri. 
Üzü nurlu, başı bəyaz qar kimi ağarmış bu in-

sanın təkidi ilə yaraşıqlı ev-eşikli, səliqə-səhmanlı, 
müxtəlif meyvə ağacları ilə zəngin olan geniş həyətə 
daxil olduq. Dəmir ağacının kölgəsində qoyulmuş 
stolun arxasında əyləşdik. Hacı Mirzəkişi yorğun 
görünsə də, gəlişimizdən razılıq əlaməti kimi üzündə 
bir sevinc işığı parlayırdı.

- İndicə «Yaşıl çay» plantasiyasından gəlirəm, - 
dedi. – «Yaşıl çay» kəndli fermer təsərrüfatında 
işlərimiz çoxdur. Bir də ki, mən özüm təcrübəli 
çaybecərənəm. Uşaqları nəzarətsiz qoymaq 
istəmirəm. Çünki onların yaşlı nəsil qədər çay haq-
qında təsəvvürləri yoxdur. Oğlum Araza böyük 
ümid bəsləyirəm. Çayçılığa dair bütün ədəbiyyatları 
mütaliə edir, mütəxəssislərin təcrübələrini 
həvəslə öyrənir. Onda çayçılığın rayonda yenidən 
dirçəlməsinə tükənməz həvəs var. Başlanılan işimi-
zin böyük gələcəyinə inanıram....

Qarşımızda halal ocağın çay süfrəsi açıldı. Hacı 
Mirzəkişi çaydan bir qurtum alıb söhbətini davam 
etdirdi: 

– Vaxtilə Kirov adına sovxoz nəinki rayonumuz-

halal ocağı
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Qəsəbədə 250 nəfərə Novruz bayramı ilə bağlı 
sovqat verilmişdir

Novruz tonqallarının sayını 5-ə çatdırdılar.
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MəskənYURDA GƏLƏN GÖRƏR 

da, eləcə də bütün respublikamızda 
adlı-sanlı təsərrüfat idi, – dedi. – XX 
əsrin əvvəllərində ölkəmizdə ilk çay 
sovxozları yaradılıb, çay plantasiyaları 
salınıb. Azərbaycanda çay bitkisinin 
ümumi sahəsi 1985-ci ildə ən yüksək 
həddə çatıb. Belə ki, həmin ildə 13,4 
min hektar sahədə çay əkilib. 1981-ci 
il ildə respublikada plantasiyalardan ən 
çox – 34,4 min ton çay yarpağı yığılıb. 
Lakın 1990-cı illərdən başlayaraq keç-
miş postsovet məkanında baş verən iq-
tisadi proseslər bütün sahələrdə olduğu 
kimi, kənd təsərrüfatına, o cümlədən 
çayçılığa da mənfi  təsir göstərdi. Hər 
şey göz qabağındadır. Emal sahəsi ifl ic 
vəziyyətinə düşüb, suvarma sistemləri 
tamamilə dağıdılıb, çay plantasiya-
ları demək olar ki, məhv edilib, təbii 
ki, bu amillər çayçılığın tənəzzülünə 
səbəb oldu. Ulu öndərimiz Heydər 
Əliyevin apardığı uğurlu islahatlardan 
sonra iqtisadiyyatın bütün sahələrində 
bir yüksəliş hökm sürməyə başladı. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
cənub bölgəsinə səfərlərindən sonra re-
gionların sosial-iqtisadi inkişaf Dövlət 
Proqramının icrası istiqamətində 
işlər daha da sürətləndirilib. Xüsusilə 
Dövlət başçısının Azərbaycan Respub-
likasında Regionların Sosial-iqtisadi in-
kişafına dair əlavə tədbirlər haqqında 
fərman bu işlərin sürətlənməsinə daha 
da təkan verdi. Çayçılığın inkişafına 
diqqət artırılıb. 2004-cü ilin statistik 
rəqəmlərinə görə, ölkənin çay planta-
siyalarından cəmi 1040 ton çay yarpa-
ğı yığılıb. Bütün bunlara baxmayaraq 

İSTİSU QƏSƏBƏSİ
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kənd təsərrüfatının əsas sahələrindən 
olan çayçılığın inkişafına lazımi 
səviyyədə maliyə dəstəyi göstərilməyib. 
Eyni zamanda mövcud çay planta-
siyalardan səmərəli istifadə olunma-
yıb. Qeyd edim ki, Almaniya Texniki 
Əməkdaşlıq Agentliyinin hazırladığı 
layihəyə əsasən Azərbaycanda çayçı-
lığın inkişafı üçün güclü daxili bazar 
mövcuddur. Bu sahədə infrasturktu-
run formalaşması prosesi uğurla gedir. 

Əsas amil budur ki, Azərbaycan çayı xü-
susi keyfi yyətə malikdir. Ekspertlərin 
gəldiyi qənaətə görə, çayçılığın inkişafı 
üçün yüksək kapital tələb olunur. So-
vet dövründən fərqli olaraq bu gün 
çay üzrə tədqiqat institutları, demək 
olar ki, fəaliyyət göstərmir. Buna bax-
mayaraq çayçılığın inkişafı üçün geniş 
imkanlar vardır. İndi, axtarsan, bütün 
kənd və qəsəbələrimizdə əkilməmiş 
torpaq sahələri çoxdur. Təbii ki, buna 

sahibkarları, fermerləri cəlb etmək son 
dərəcə zəruridir…

Hacı Mirzəkişi danışdıqca gözlə-
rimizin önündə Lənkəranda çayçılığın 
keçmiş şöhrəti və bütün varlığı ilə çay 
plantasiyalarında çalışan, çay kolları-
nı öz alın təri ilə suvaran əməkçilərin 
fəadakarlığı canlanırdı. Düşünürdük 
ki, həyatın bütün keçməkeşlərini yaşa-
mış Hacı Mirzəkişi də çayçılığa bütün 
qəlbi ilə bağlanan adam olub. El-oba 
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İstisu bələdiyyəsinin sədri Rahim Xosrovovun rəhbərliyi altında bələdiyyənin 
vəsaiti hesabına Qarabağ şəhidlərinin xatirəsə abidə ucaldılmışdır.

YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məkan

təəssübkeşliyi ilə yaşayıb. O, qarşımızda 
canlı bir tarix təsirini bağışlayırdı. Gəlin 
bu tarixi biz də vərəqləyək…

…Yaqubov Hacı   Mirzəkişi Mirzəhü-
seyn oğlu 1938-ci ildə (mart ayının 10-
da) «İstisu» (keçmiş Kirov qəsəbəsi) 
qəsəbsində anadan olub. 7 illik məktəbi 
burada, orta məktəbi isə Bakı şəhərində 
bitirib. 1953-cü ilə Kirov adına çayçılıq 
sovxozunda fəhlə kimi əmək fəaliyyətinə 
başlayıb. 1965-ci ildə Lənkəran Kənd 
Təsərrüfatı Texnikumunu bitirib. Sovxoz 
kommunistləri etimad göstərib onu ilk par-
tiya təşkilatı katibi seçiblər. Eyni zamanda, 
sovxozda kadrlar şöbəsinin rəisi işləyib. 
Hər işdə özünü layiqincə doğrultduğuna 
görə M.Yaqubova tez-tez məsul vəzifələr 
etibar olunurdu. Təsadüfi  deyil ki, o sov-
xoz Həmkarlar İttifaqı Təşkilatının sədri 
və xəzinadar da işləyib. Sovxozlar ləğv 
olunduqdan sonra Mirzəkişi Lənkəran 
Elektrik şəbəkəsinə nəzarətçi-elektrik 
kimi dəvət olunub. Bir müddət burada ça-
lışdıqdan sonra yenidən qəsəbəyə qayıdıb. 
2002-ci ildən təqaüdə çıxıb.

Harada, hansı vəzifədə çalışmasına bax-
mayaraq, Mirzəkişi Yaqubovun ürəyində 
həmişə Tanrı sevgisi çağlayıb. Elə buna 
görə də həyat yoldaşı Gülnar xanım Xu-
daverdi qızı ilə birlikdə Məşhəd, Kərbəla 
və Məkkə ziyarətlərində olub. Övladları, 
el-oba üçün Allah dərgahına əllərini qaldı-
raraq dua edib. Hacı Mirzəkişinin babası 
Hacı Yaqub, atası Mirzəhüseyn, anası Xa-
nımbacı da həmişə Allaha ibadətlə ömür-
günlərini yaşayıblar.

Qəsəbədə bir ağsaqqal kimi seçilən 
Hacı Mirzəkişi eyni zamanda qayğıkeş 
atadır. O, övladlarına halal duz-çörək 
yedizdirib. Onları halal zəhmətə öyrədib. 
Elə buna görə də ailədə ərsəyə çatan 5 oğ-
lan və 4 qız uşağının hamısı cəmiyyətə, el-
obaya fayda verirlər. Elşad ali təhsilli fi zi-
ka müəllimdir. Hazırda «Yaşıl çay» kəndli 
fermer təsərrüfatının rəhbəridir. Araz 
kəndli fermer təsərrüfatının döyünən 
nəbzidir. Hikmət, Elburus, Arzuman isə 
Rusiya vətəndaşıdırlar. Onlar vətəndən 
uzaqda yaşasalar da, ürəkləri həmişə 
doğma el-obanın yanındadır. Ailənin 4 
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qız övladı da xoşbəxt ailə həyatı qurub. İndi Hacı 
Mirzəkişi babanın və Hacı Gülnar nənənin 23 nəvəsi, 
4 nəticəsi var…

Hacı ilə söhbətimiz öz axarında davam edirdi. O, 
birdən-birə duruxdu. Nəyisə yadına salırmış kimi 
fi krə getdi. Haçandan-haçana qarşımızdakı armudu 
stəkandakı çayı göstərib: 

– Keçmişdə istehsal edilən çayın ətri, təravəti ada-
mı bihüş edirdi, – dedi. – İndi isə içdiyimiz rəngdir, 
boyadır. Lakin yerli çayımızda insan orqanizmi üçün 
lazım olan bütün vitaminlər, o cümlədən tanın-
katexin kompleksi kofein, efi r yağları, fermentlər, 
karbohidratlar, zülallar, pektin maddələri, qlukozidlər, 
üzvü turşular və maddələr vardır. Amma inanıram 

Vətən 
uğrunda 

canlarından 
keçən 

oğullara eşq 
olsun!..
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ki, çayımızın keçmiş şöhrətini qaytaracağıq! O gün çox da 
uzaqda deyil…

Hacının halal ocağının qapıları hamının üzünə açıq-
dır. Biz də bu ocağın qonağı olduq. Lakin Hacının bö-
yük şövqlə haqqında danışdığı «Yaşıl çay» kəndli fermer 

təsərrüfatı ilə tanışlıq bizim üçün daha çox önəm daşıyırdı. 
Ona görə bu təsərrüfatda olmağa, burada çayımızın keçmiş 
şöhrətini qaytarmağa, çay sahələrini bərpa etməyə çalışan 
əmək adamları ilə görüşüb öz təsərrüfatlarımızı oxuclarla 
bölüşməyə tələsirdik.

Məskən YURDA GƏLƏN GÖRƏR 
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Möhtərəm Prezidentimiz cənab 
İlham Əliyev çıxışlarında ölkədə sa-
hibkarlığın, fermer təsərrüfatlarının 
inkişafı üçün heç bir maneənin ol-
madığını dəfələrlə vurğulayıb. Lakin 
təəssüf ki, hələ də rayonlarda boş qa-
lan torpaqlar çoxdur. Elşad və Araz 
Yaqubov qardaşlarının yaratdıqları 
«Yaşıl çay» kəndli fermer təsərrüfatı 
unudulmuş sahə olan çayçılığın 
bərpasında və inkişafında örnək sa-
yıla bilər.

Nəzərə almaq lazımdır ki, indi 
dünyada ərzaq çatışmazlığı hiss olu-
nur. Bu da təbii fəlakətin nəticəsidir. 
Dünyada torpaqların əksəriyyəti sel-
su altındadır. Ölkəmizdə isə əkinə ya-
rarlı torpaqların boş qalması təəssüf 
doğurur. Halbuki cənab Prezidentin 
01 may 2011 saylı fərmanı ilə ölkəyə 
daxil olan kənd təsərrüfatı toxumları, 
texnika, aqreqatlar vergidən azad-
dır. Elə buna görə də Hollandiyadan 
müasir kənd təsərrüfatı texnikası 
alınıb gətirilir. Təbii ki, «Yaşıl çay» 
kəndli fermer təsərrüfatının ilk uğur-
lu addımları məhz müasir texnikanın 
tətbiqi ilə əlaqədardır.

Araz Yaqubov bizimlə söhbət 
zamanı qeyd etdi ki, Hollandiyada 
kənd təsərrüfatından 40 faiz ver-
gi alınır. Hollandlara deyəndə ki, 
ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahələri 
bütün vergilərdən azaddır, onlar 
inanmadılar. Təəssüf ki, respubli-
kamızda kəndli-fermer təsərrüfatları 
üçün yaradılan bu geniş imkanlar-
dan istifadə olunmur.

Gənc fermerin dediyinə görə, 
ölkədə çayçılığın bərpası və inkişa-
fı üçün pilot layihəsi ancaq «Yaşıl 
çay» kəndli-fermer təsərrüfatına 
məxsusdur. Təbii ki, təsərrüfatın 
əsasını çayçılıq təşkil edir. Eyni za-
manda burada sitrusçuluğu, kartof-
çuluğu, balıqçılığı, quşçuluğu və s. 
sahələri də inkişaf etdirmək mümkün-
dür. Həmçinin ətçiliyin inkişafı üçün 
iribuynuzlu cins malların gətirilməsi 
nəzərdə tutulub. Bu məqsədlə qar-
ğıdalı əkininə xüsusi diqqət yetirilir. 

TORPAĞI  CANLANDIRANLAR
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25 hektarda qarğıdalı əkini keçirilib. Əlbəttə, bu, yem tədarükü üçün də sərfəlidir.
«Yaşıl çay» kəndli-fermer təsərrüfatı ilk uğurlu addımlarını atır. Fəaliyyəti çay-

çılığın bərpasına, inkişafına və ümumiyyətlə, Azərbaycan çayının keçmiş şöhrətinin 
qaytarılmasına yönəldilən bu təsərrüfat nəinki Lənkəranda, habelə bütün respub-
likada diqqət mərkəzindədir. Təsərrüfatın uğurları artdıqca Lənkəranda ilk abad 
yaşayış məskənlərindən biri olan «İstisu» qəsəbəsinin siması da dəyişəcək. Ata-
babadan qalan xeyriyyəçilik ənənəsi yaşadılır. Yollar abadlaşdırılır. Məktəblər, 
səhiyyə ocaqları təmir olunur, bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına diqqət yetirilir.

Atalar yaxşı deyib ki, çəkilən zəhmət hədər getmir. Torpağımıza gəldikdə isə, o, 

YURDA GƏLƏN GÖRƏR Məskən
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qızıldır. Burada nə əksən, nə becərsən qızıl pay götürərsən. Müdrik el ağsaqqalı, nəcib 
və xeyirxah insan Hacı Mirzəkişinin xeyir-duası ilə Yaqubov qardaşlarının ölkədə 
çayçılığın inkişafına yönəldilən fəaliyyətinin uğurlu başlanğıcı da nurlu gələcəkdən 
xəbər verir. İnanırıq ki, Elşadın, Arazın… xeyirxah təşəbbüsü geniş əks-səda doğura-
caq. Ona görə nə qədər tezdir, «Yaşıl çay»ın plantasiyalarına baş çəkin, möcüzələrlə 
qarşılaşın, gördüklərinizi, öyrəndiklərinizi işdə tətbiq edin!.. Ancaq onda iftixarla deyə 
bilərsiniz ki, Azərbaycan çayının keçmiş şöhrətinin qaytarılmasında bizim də əməyimiz, 
payımız var…
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Feyxoa mürəbbəsi
Feyxoa - 1 kq., şəkər - 1,2 kq.

Eyni ölçülü feyxoa yuyulur, 3,5 dəqiqə 
qaynar suda pörtülür, qabığı soyulur və 

üzərinə şəkər tozu əlavə edilib. 18-20 saat 
saxlanılır. Sonra 100 ml. su əlavə edilib 

zəif alov üzərində arada 8 saat saxlamaq 
şərtilə 2-3 dəfəyə bişirilir. 

Feyxoadan qabıqlı mürəbbə bişirdikdə 
əvvəlcə onları 7-8 yerdən deşdəkləyib 

8-10 dəqiqə qaynar suda pörtürlər. 
Üzərinə şərbət əlavə edib 2-3 dəfəyə 

bişirirlər.

MÜRƏBBƏLƏR
Naringi mürəbbəsi

Naringi - 1kq., şəkər - 1,2 kq.
Bütöv naringilər 900 S-də 15 dəqiqə 

pörtülür, soyudulur və 10-12 saat soyuq 
suda saxlanılır. Sonra naringiləri uzu-

nuna yarıya bölüb üzərinə şərbət tökür 
və 6-8 saat saxlayırlar. Şərbəti ayrıca 

qızdırıb naringinin üzərinə tökmək şərtilə 
mürəbbəni 4 dəfəyə bişirirlər.

LƏZİZ Mətbəx

ÇAY SÜFRƏSİ
Heyva mürəbbəsi

Təmizlənib doğranmış heyva - 1 kq., şəkər - 
1,2 kq.
Heyva təmizlənir, 2 sm qalınlığında dilimlərə 
doğranır və qaynar suda 10-15 dəqiqə pörtü-
lür. Sonra heyva dilimlərinin üzərinə qaynar 
şərbət əlavə edilir. Şərbəti heyva pörtülmüş 
su ilə hazırlayırlar. Mürəbə arada 8-10 dəqiqə 
qaynadılıb 8 saat saxlanılmaq şərti ilə 3-4 
dəfəyə bişirilir.
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Ağ gilas mürəbbəsi
Çəyirdəyi çıxardılmış gilas 

- 1kq., şəkər tozu - 1,2 kq., 
lumu turşusu - 2 q,. vanilin - 
1q. və ya hil 3 q.
Mürəbbə bişirmək üçün 
ətli gilas növləri götürülür. 
Çəyirdəyi çıxarılıb üzərinə 
şəkər tozu əlavə edilir, 3-5 saat 
saxlanılır. Zəif alov üzərində 
hər dəfə 6-8 dəqiqə qaynadılır. 
5-6 saat saxlanılmaqla 3 dəfəyə 
bişirilir. Hazır olana yaxın 
limon turşusu, vanilin və ya 
hil əlavə edilir.

Zoğal mürəbbəsi
Zoğal - 1kq, şəkər - 1,2 kq.
Zoğaldan bütöv və çəyirdəyi 
çıxardılaraq mürəbbə bişirilir. 
Şəkərə 2 stəkan su töküb 
şərbət hazırlanır. Şərbətin 
yarısı birinci bişirmədən əvvəl, 
yarısı isə 2-ci bişirmədən 
əvvəl tökülür. 5-8 saat 
saxlamaq şərti ilə 2 dəfəyə bi-
şirilir. Bəzən zoğalın üzərinə 
şərbətin hamısı tökülür, qay-
nadılır və arada 10-15 dəqiqə 
soyutmaq şərtilə 4-5 dəfəyə 
bişirilir.

Alça mürəbbəsi
Mürəbbə bişirmək üçün iri bağ alçası 

sortları, xüsusilə, Ərəş və İstambul 
alça sortları götürülür. Bu alçalar 
tam yetişdikdə qırmızı rəngdə ol-

maqla bir ədədinin kütləsi 40 q.-ma 
çatır. Alçanın qabığı soyulur. 1,5 

- 2,0 saat müddətində əhəng suyun-
da saxlanılır, təmiz yuyulur və bir 

neçə yerdən deşdəklənir. Beləliklə, 
hazırlanmış alçanın üzərinə şəkər 
şərbəti tökülüb 6-8 saat saxlanılır. 
Mürəbbəni arada 8 saat saxlamaq 
şərtilə 2-3 dəfəyə bişirirlər. 1 kq. 

təmizlənmiş alçaya 1,1 kq. şəkər və 1 
stəkan su sərf edilir.
Əncir mürəbbəsi

Əncir - 1 kq., şəkər - 1 kq., lumu 
turşusu - 1 q., vanilin - 0,5 q.

Əncirdən qabıqlı və ya qabığı soyul-
maş halda mürəbbə bişirilir. 

Qabıqlı mürəbbə bişirdikdə əncirin 
saplağı kəsilir, istiliyi 80-850 S olan 

suda 5 dəqiqə pörtülür. Əncirin 
üzərinə şərbət tökülür və 2 dəfəyə 

bişirilir. 
Qabığı soyulmuş əncirin üzərinə 

şəkər tozu səpilir, 8-10 saat saxlanı-
lıb zəif alov üzərində 50-60 dəqiqə 

bişirilir. Hazır olana yaxın limon 
turşusu və vanilin əlavə edilir.
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Hacı Mirzəkişi Yaqubovun qoyduğu ənənəni 
oğlanları şərəflə davam etdirirlər. Deyəsən, onun 
nəvəsi altı yaşlı Azər Araz oğlu da ata-babasının 
yolunu davam etdirmək istəyir, indidən təbiətin, 

sitrus bitkilərinin, çay kollarının vurğunudur.

BABADAN ATAYA, 
ATADAN NƏVƏYƏ 
KEÇƏN SƏNƏT
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