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Trong cuốn sách của mình với 
tên gọi "Azerbaijan kể từ khi độc 
lập", Svante E. Cornell viết: "Nếu 
Azerbaijan được định nghĩa bằng 
một từ giản đơn, thì từ này là "ngã 
tư" như nhận xét của nhà sử học vĩ 
đại nhất của Azerbaijan là Tadeusz 
Swietochowski.... Azerbaijan đồng 
thời thuộc cả châu Âu và châu Á. 
Tầm quan trọng của Azerbaijan lớn 
hơn nhiều so với quy mô lãnh thổ 
của đất nước này. Đất nước của 
Heydar Aliyev thực sự đóng một 
vai trò cơ bản trong việc bảo tồn 
Văn hoá và Kiến trúc Hồi giáo, nó 

là cái nôi của nền văn minh, với Đài 
tưởng niệm Gülüstan, Lăng mộ của 
Noah và Lăng mộ Momine Khatun. 
Cùng với đó, 'Vùng đất của lửa' đã 
trở thành một địa điểm đặc biệt 
được du khách đánh giá cao về sự 
phát triển đô thị độc đáo, vẻ đẹp 
tự nhiên và ấn tượng về sự hiếu 
khách. Tại các thành phố cổ nhất 
của Azerbaijan, các công viên quốc 
gia, bảo tàng thảm có thể nếm thử 
một số loại rượu truyền thống của 
Kurdamir và  kem pho mát làm 
từ sữa dê của Jalilabad. Trong lúc 
ngồi ở phía trước tượng đài Sabir 
ở Baku, một nhà thơ Azerbaijan 
nổi tiếng ở thế kỷ 19 cùng với trí 
tuệ và sự khôn ngoan của mình 
đã suy ngẫm về những phong 
trào yêu nước và sự gian khó của 
người Azerbaijan. Đối với tôi, thật 
không dễ dàng để viết về một số 
địa danh, thành phố và những vùng 
mang tính chất lịch sử, nơi phản 
ánh một môi trường đa văn hóa 
có nguồn gốc sâu xa và kiến trúc 
hoàn hảo trong xã hội Azerbaijan. 
Cảnh quan miền núi tươi đẹp của 
vùng Caucasus, di sản văn hóa đầy 

ấn tượng và các địa điểm văn hoá 
Hồi giáo độc đáo là điểm nhấn nổi 
bật trên mọi thành phố lớn và các 
quận của Azerbaijan tiêu biểu như: 
Quận Kurdamir, Thành phố Ganja 
(nơi sinh Meskheti Ganjavi), Thành 
phố Lankaran, Quận Lerik, thành 
phố Gazakh, quận Jalilabad và 
quận Salyan. 

Thành phố lịch sử Ganja là 
đô thị lớn thứ hai của Azerbaijan. 
Nó là thủ đô của thơ ca và lời bài 
hát ở Âu Á. Ganja là nơi sinh ra của 
Nizami Ganjavi (biểu tượng đa văn 
hóa của Azerbaijan và sự khoan 
dung trong tôn giáo); Meskheti 
Ganjavi (nhà thơ trữ tình mang tầm 
quan trọng bậc nhất của thời cổ 
đại); Hasan Mashadi Huseyn Oghlu 
Aghayev (Phó Chủ tịch Quốc hội 
Cộng hòa Dân chủ Azerbaijan) và 
Nigar Khudadat Qizi Rafibeyli (một 
nhà văn nổi tiếng người Azerbaijan 
và là cựu Chủ tịch Hội Nhà văn 
Azerbaijan). Thành phố này cũng là 
một trung tâm tài chính quan trọng 
mà Ngân hàng International của nó 
đã được Tạp chí Euro Money bình 
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chọn là một trong những tổ chức 
dịch vụ ngân hàng tốt nhất trong 
số các nước Trung Á.

Ahmed Razi, một nhà địa 
lý người Ba Tư thế kỷ 15 đã viết 
những điều sau đây về Ganja: "Tôi 
chưa thấy một nơi nào như Ganja 
ở bất cứ đâu trên thế giới. Nơi đây 
luôn có một cái nhìn mới mẻ và 
một hương vị hấp dẫn.  Hồi giáo và 
ảnh hưởng mạnh mẽ của nó trong 
kiến trúc, nghệ thuật nghe nhìn 
và văn học đã làm cho Ganja trở 
thành một thị trấn đặc biệt, một 
điểm đến du lịch đích thực, nơi Đế 
chế Sasanian của Iran và Đông Địa 
Trung Hải đã pha trộn với văn hoá 
Hồi giáo trong một số cảnh quan 
kiến trúc lịch sử và kiến trúc nổi bật 
được lấy cảm hứng từ đa số niềm 
tin  trong khu vực. Hơn nữa, môi 
trường kiến trúc của Ganja, được 
hình thành bởi các di tích tôn giáo 
và hiện đại; nhà thờ Hồi giáo Juma 
của Ganja, sáu cổng lớn cổ xưa của 
Ganja, Trung tâm Khoa học khu 
vực Ganja, Nhà thờ Hồi giáo Trung 
tâm Ganja, kết hợp với vẻ đẹp tự 
nhiên nổi bật của hồ Goygol, có lẽ 
sẽ là khung cảnh hoàn hảo cho câu 
chuyện sắp tới của Isabel Allende 
nhằm dành cho nền văn hoá và phụ 
nữ Azerbaijan , như một người ủng 
hộ thẳng thắn nổi tiếng đã đóng 
góp cho sự hy sinh của phụ nữ, 
lồng ghép thần thoại và chủ nghĩa 
hiện thực vào tiểu thuyết của cô.

Khách sạn Ganja là một trong 

những điểm đến lâu đời nhất của 
thành phố. Khách sạn này được 
trang bị 45 phòng đầy đủ tiện nghi 
bao gồm: 2 phòng VIP, 7 phòng 
trang phục, 5 phòng cao cấp và 60 
phòng tiêu chuẩn. Khách sạn có 
một nhà hàng đẳng cấp hàng đầu 
với các món Âu và ẩm thực trong 
nước đã giành được nhiều danh 
tiếng quốc tế

Quận Kurdamir, được thành 
lập năm 1930, có lãnh thổ rộng 
lớn gồm các thảo nguyên gồm 
một số loài động vật như: sói, cáo, 
chó rừng, gà vịt. Từ 'Kurdamir' có 
nghĩa là "Kur" (liên quan đến sông 
Kura) và "Damir" (Sắt), đây là một 
vùng (được biết đến là thời Shirvan 
Province) có nguồn gốc lịch sử sâu 

sắc của Azerbaijan (189 km về phía 
tây bắc từ Baku). Kurdamir có một 
vùng đất hùng vĩ và màu mỡ; nó đã 
là một vùng cực kỳ hấp dẫn cho du 
khách với trọng tâm là du lịch phiêu 
lưu. Mùa hè ở Kurdamir nóng và 
khô, có khí hậu thảo nguyên, trong 
khi nó nằm ở bờ trái sông Kur. 
Điều đáng nói đến là Vineyards 
của Kurdamir rất nổi tiếng, nhiều 
du khách Anh đã nói rằng những 
ấn tượng tốt nhất của họ về phần 
đất này của Azerbaijan, đó là loại 
nho nổi tiếng "Shirvanshahly". Hơn 
nữa, Kurdamir đã có được một 
danh tiếng lớn với truyền thống 
cổ xưa làm thảm dệt vải, điều này 
khiến cho "Shilyan" là loại thảm 
phổ biến nhất trên thế giới được 
dệt từ làng Shilyan. Ẩm thực tuyệt 
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ông G. Voroshityasel, một nhà điều 
tra về ngôn ngữ người Azerbaijan 
cổ đại, "Gazakh là một thị trấn cổ 
xưa, các văn bản được viết trong 
thế kỷ 9 - 10 đã nhắc đến Gazakh 
rằng thành phố này đã tồn tại từ 
1.270 năm trước" Vào cuối thế 
kỷ 15, Gazakh Sultanate được 
thành lập và bao gồm Garabag 
beylerbeyi, dưới sự cai trị của Triều 
đại Dinavid.

Quận Gazakh cũng được biết 
đến với loại thảm ở nơi đây; chúng 
hoàn toàn tuyệt đẹp và chắc chắn 
được trang trí trong các cung điện 
hoàng gia của Na Uy và Đan Mạch. 

Các mẫu thiết kế và đường nét 
của những tấm thảm này được 
xuất hiện trong các bức tranh 
của các họa sỹ nổi tiếng người Ý 
như Pinturicchio, Carlo Crivelli và 
Domenico di Bartolo và trong các 
tác phẩm của họa sĩ người Hà Lan 
Jan van Eyk. Các thảm của Gazakh 
được trưng bày tại các viện bảo 
tàng lớn trên thế giới như Bảo tàng 
Hermitage, Bảo tàng Metropolitan 
New York, Bảo tàng Nghệ thuật 
Berlin, Bảo tàng Nghệ thuật trang 
trí Budapest và nhiều công trình 
khác.

Trong khi tiến sâu về phía Nam, 
thiên nhiên nơi đây trở nên sáng 
sủa hơn và đầy màu sắc; các thảo 
nguyên của huyện Salyan có nhiều 
điểm tham quan hấp dẫn. Huyện 
này là nơi sở hữu Vườn Quốc gia 
Shirvan, nơi có khoảng 20.000 con 
linh dương và nhiều động vật có 

vú quý hiếm khác. Tiếp nối trên 
đường đi là Bilasuvar với pháo đài 
cổ của Shahriyar. Hơn nữa, quận 
Jalilabad, rất nổi tiếng với pho 
mát và rượu vang hữu cơ của nó. 
Huyện Masally có một vùng đất 
rộng lớn với nguồn nước ngọt và 
nước điều trị bệnh. Khu nghỉ mát 
nổi tiếng Istisu ("nước nóng") sẽ 
''thuyết phục'' khách du lịch quốc 
tế có cảm tình với  quận Masally 
của Azerbaijan. Không xa nơi đây 
là Lankaran, "thủ phủ trái cây" của 
Azerbaijan. Các điều kiện khí hậu 
đặc biệt cung cấp cho người dân 

địa phương các cơ hội phát triển 
các loại cây trồng cận nhiệt đới 
như quýt, hồng, dứa, ổi và chanh. 
Ở quận Lankaran cũng có những 
đồn điền trà nổi tiếng không có 
sự khác nhau trong chất lượng và 
hương vị từ các nhãn hiệu cổ điển 
Ấn Độ hoặc Anh. Đất Lankaran là 
một phần của Atropatena cổ đại, 
môi trường xung quanh Lankaran 
cực kỳ lý tưởng cho những ai muốn 
quay trở lại thời gian, vì nơi đây là 
nơi duy nhất trên thế giới, nơi mà 
du khách sẽ đến chiêm ngưỡng 
những khu rừng đã được hình 
thành từ 13 triệu năm trước. Gần 
Lankaran có nhiều điểm tham quan 
tự nhiên như Yanar - Bulag (Nước 
Nóng), Yanardag (Núi Nóng) và Hồ 
Vilash. Cây sắt tuyệt vời, sồi hạt dẻ, 
các cây sừng nâu, cây sồi, cây sung, 
cây dương xỉ, làm cho khu vực này 
trở thành nơi đặc biệt, nơi có hơn 
một nghìn loài thực vật độc đáo đã 
phát triển trong nhiều thế kỷ.

Quận Lerik , một vùng đất 
hàng trăm tuổi, chỉ cách Lankaran 
40 km. Đây là nhà của 50 người 
có tuổi lớn hơn so với một thế kỷ. 
Các nhà khoa học giải thích hiện 
tượng này bằng các điều kiện độc 
đáo được đưa ra bởi vùng cao 
nguyên Caucasian. Trên thực tế, ở 
Lerik cũng có một viện bảo tàng về 
những người sống hơn một trăm 
năm, nơi những hướng dẫn viên sẽ 
đề cập đến cụ Shrilali Muslumov 
-  người chăn cừu địa phương đã 
sống 168 năm.

Mỗi lĩnh vực văn hoá và tự 
nhiên ở các quận của Azerbaijan 
này đại diện cho các ngôn ngữ 
hình ảnh độc đáo, tính đặc thù về 
văn hoá và các kiệt tác kiến trúc. 
Tại Azerbaijan, du khách sẽ cảm 
nhận được sự đa dạng của các tác 
phẩm văn học bao gồm cả Nizami 
Ganjavi, Hafiz và Sa'di, những 
người đã thểhiện trong những câu 
thơ của họ hình ảnh tuyệt vời về 
chủ nghĩa đa văn hóa Azerbaijan 
và một nền văn hoá Hồi giáo tinh 
tế liên tục, hôm nay từ Cộng hòa 
Tự trị Nakhchivan (Azerbaijan) đến 
quận Absheron. n

đỉnh trong các nhà hàng và sự hiếu 
khách ấn tượng của người dân làm 
cho Kurdamir trở thành một thành 
phố tuyệt vời của vùng Caucasus. 
Một số món ăn truyền thống được 
phục vụ tại Nhà hàng "Garabag", 
cách trung tâm thành phố chỉ 5 km 
về phía Tây.

Đi qua bờ sông Kura, tầm nhìn 
của du khách sẽ được làm sống 
động bởi phong cảnh tuyệt đẹp 
của Naftalan, với danh tiếng trên 
toàn thế giới về các phương pháp 
trị liệu bằng dầu đã được thực hiện 
từ những năm 1920. Hơn 2.000 
nghiên cứu và sách đã chứng minh 

sự hiệu quả của các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên của Naftalan 
dùng để chữa bệnh và điều trị.

Theo các nguồn khảo cổ học, 
thành phố này đã từng là một trung 
tâm thương mại lớn trong thế kỷ 11. 
Marco Polo đã đến Naftalan trong 
khi dầu ở nơi đây đã giành được 
một danh tiếng đặc biệt từ Cận 
Đông đến tận Trung Quốc và Ấn 
Độ, được vận chuyển bằng xe thồ 
tới nhiều vùng của Âu-Á. Vào đầu 
những năm 1900, một công ty của 
Đức được thành lập để xuất khẩu 
dầu Naftalan sang châu Âu. Nghiên 
cứu thêm về dầu của Naftalan hiện 

đang được thực hiện tại Đại học Y 
khoa Azerbaijan và Trung tâm Viêm 
khớp quốc gia. Ngày nay, số lượng 
khách sạn và khu nghỉ dưỡng trong 
khu vực này đã tăng lên nhờ chính 
sách du lịch năng động do Chính 
phủ Azerbaijan thực hiện.

Thành phố Gazakh là một nơi 
đặc biệt, nơi du khách sẽ thưởng 
thức các bài hát truyền thống của 
Azerbaijan. Chỉ một vài năm trước, 
Gazakh được thành lập như là thủ 
đô của Văn hoá dân gian Azerbaijan. 
Thành phố Gazakh được thành lập 
vào thế kỷ 8 bởi một Tư lệnh Quân 
đội Marvan ibn Mahammad. Theo 


