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Nếu bạn đã đến Baku và thậm chí sống trong thành 
phố tuyệt vời này một vài tuần, nó không có nghĩa là 
Azerbaijan đối với bạn như một cuốn sách đã đượ c 

đọc. Hãy cho rằng thực sự bạn vẫn chưa  biết đất nước này. Nơi đó 
có thể đến năm này qua năm khác và mỗi lần nó đều đem đến cho 
bạn những bất ngờ thú vị nào đó.

Bắt đầu với tỉnh. Khi đến sân bay Baku, hãy cố gắng tránh sự 
cám dỗ mời gọi vào thị trấn, nếu không bạn sẽ không thoát khỏi 
vòng tay chào đón của thủ đô Azerbaijan. Tốt hơn hã y đi ngay lập 
tức vào chiều sâu của đất nước, đến thành phố cổ Sheki, nơi chưa 
bao giờ là trung tâm của đế chế tư hãn hùng mạnh. Trên đường đi, 
bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ với những vùng tự nhiên của Azerbaijan. 
Bắt đầu cuộc hành trình của mình tại vùng đồng bằng sa mạc 
Apsheron, và sẽ kết thúc trong rừng núi, hạt dẻ dồi dào, quả phỉ 
(một dạng trái cây ép nước) và cây sồi lan rộng.

Th ành phố cổ Sheki – trung tâm của vùng Sheki-Zagatala. Nó 
nằm cách 300 km về phía tây bắc của Baku trên sườn phía Nam 
của dãy núi Kavkaz.  Sheki đứng trên ghềnh của con đường tơ lụa 
vĩ đại, nơi trong nhiều thế kỷ là hành trình của các đoàn lữ hành 
thương mại. Từ đây, các thương gia và khách du lịch mang vải lụa 
tuyệt đẹp cùng khăn choàng thêu vàng. Lụa Sheki nhẹ, bền, trong 
suốt như tấm màn che, có giá trị không thua kém lụa Trung Quốc.

1(1), MÙA THU 2015

Các bức điêu khắc đá cổ của Gobustan luôn thu hút khách tham quan

Đường trong rừng Ismayilli
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Trong và xung quanh thành phố có nhiều di tích kiến   trúc độc 
đáo, trong số đó, nhà thờ cổ Albania, được thành lập vào thế kỷ I 
là một trong những nhà thờ Albania cổ nhất thế giới. Nhưng sự tò 
mò chính - Cung điện Sheki Khans (Th ành cát tư hãn) của thế kỷ 
XVIII. Những con đường quanh co, lát đá, sẽ dẫn tới các bức tường 
thành kiên cố và cung điện chính. Nó được xây dựng hơn hai thế 
kỷ trước cho Hussein Khan - nhà thơ, những ông bầu nghệ thuật 
và hàng thủ công. Bằng sự nỗ lực, tỉ mỉ của mình các kiến   trúc sư 
và các nhà xây dựng đã tạo nên hình dạng chạm khắc độc nhất vô 
nhị. Tất cả các bức tường được bao phủ bằng những bức ký họa 

tinh tế, qua các cửa sổ kính màu tuyệt đẹp, trang trí cho mặt tiền 
của tòa nhà, môt thứ  ánh sáng kỳ diệu được chiếu vào. Nghệ thuật 
kính màu này không bị mất đi- ngày nay thợ thủ công địa phương 
và doanh nghiệp luôn sẵn sàng thực hiện bất kỳ một đơn đặt hàng 
nào.

Trong nhà hàng Sheki, một trạm nghỉ thời trung cổ là nơi cung 
cấp bữa ăn trưa tuyệt vời. Nhất định bạn phải nếm thử các món ăn 
địa phương pichi - súp thịt cừu, hầm với các loại gia vị dưới ngọn 
lửa nhẹ.

Đừng bỏ qua việc đến thăm người bán bánh kẹo quý. Chỉ có 
ở đây bạn có thể thưởng thức và mua các đồ ngọt Sheki nổi tiếng 
- baklava mật ong, halva và cảm giác bột rơm tan dần trong miệng 
của bạn. Chúng được nướng theo công thức truyền thống, truyền 
từ thế hệ này sang thế hệ khác, với hương vị độc đáo của quả óc 
chó, quả phỉ, hạnh nhân và mật từ các loại thảo mộc núi. Công việc 
nặng nhọc hơn (chỉ dành chon nam giới) cho hương vị tươi ngọt 
ngào từ lưỡi của con dao lớn. Nếu bạn được mời những miếng 
halva và baklava lớn, bạn không thể từ chối - phải ăn hết mà không 
để lại chút nào, nếu không sẽ làm chủ nhà giận.

Chuyế n du lịch bằ ng ô tô vùng Shirvan đã luôn luôn thu 
hút khách du lịch bởi những dãy núi đẹp như tranh vẽ, các thung 
lũng màu xanh lá cây và nhiều di tích của kiến trúc Azerbaijan. Đến 
Shamakhi Alexandre Dumas (cha) trong chuyến du lịch của mình 
dừng lại tại Nam Kavkaz. Từ đây, ông đã mang nhiều công thức 
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nấu ăn phương Đông ngon nhất của mình trong cuốn sách nổi 
tiếng “sách nấu ăn”, mà ông đã tự hào không kém gì tiểu thuyết “ba 
chàng ngự lâm”.

Nhà văn Pháp vĩ đại đã đúng khi vào bếp Shamakhi, thực sự 
là một sự phong phú bất ngờ với 46 loại cơm thập cẩm, Dolma 14 
loại, 16 món thịt nướng và rất nhiều các món ngon khác. Đồ uống 
với tất cả các món trên là rượu vang đỏ hoặc trắng được làm ở vùng 
bên - Ismayilli.

Ismailli là vùng làm rượu vang lớn nhất nằm ở độ cao 1400 
mét trên mực nước biển. Khí hậu ôn hòa của vùng cho phép trồng 
các giống quả để sản xuất những loại rượu vang chát và ngọt thứ 
thiệt. Trong đầu 2000 ‘s các nhà máy sản xuất rượu Ismayilli nằm 
trong đống đổ nát.  Ông chủ mới - công ty «Ismailli Sharab, đã 
phải nhập khẩu cây nho giống saperavi và Cabernet Sauvignon 
từ Gruzia và hồi sinh giống Azerbaijan cổ Matras. Ngày nay, tại 
Ismailli đang vận hành khu tổ hợp sản xuất rượu vang hiện đại 
nhất trong các nước SNG. Ở đây công nghệ sản xuất hiện đại hóa 
hoàn toàn, với việc lắp đặt các trang thiết bị mới nhất của Pháp và 
Ý. Nho được trồng mà không sử dụng phân bón hóa học và thu 
hoạch chỉ theo cách thủ công.

Mỗi năm tại nhà máy sản xuất hàng trăm ngàn chai rượu vang, 
được bán trong hầu hết các cửa hàng ở Azerbaijan. Trong đó, mỗi 
nhà máy rượu ngày càng mang dáng dấp của các khu nghỉ dưỡng. 
Bên cạnh các kho rót rượu được phủ trắng bởi các biệt thự hai tầng 
kèm theo hồ bơi, sân tennis, một nhà hàng và phòng lớn để nếm 
rượu. Uống rượu tại chính nơi nó được sản xuất – đó nguyên tắc 

chính của “du lịch rượu vang”.  Ở Azerbaijan, nó còn được thêm 
vào sự tinh khiết nhất của không khí miền núi và phong cảnh tươi 
tốt.

Ở đây, cao trên núi là làng của Ivanovka, nơi sinh sống của con 
cháu dòng dõi Molokan Nga, và làng – vườn bảo tồn Lahija nổi 
tiếng với các nghệ nhân tài ba. Vào những ngày lễ và lễ hội triển 
lãm hàng thủ công hàng trăm du khách đến đây để mua các vật 
phẩm độc đáo, theo đánh giá của các lái buôn trên con đường tơ 
lụa và sự nổi tiếng của nó vượt xa khỏi khu vực Kavkas.

Con phố mua sắm chính Lahija phủ kín các cửa hàng của 
thợ mật, thợ thuộc da, chạm khắc, gốm, thợ may, khảm, thợ điêu 
khắc gỗ đá và thợ làm vũ khí. Trong vùng bình lưu này, bạn có thể 
mua quà lưu niệm đẹp và một tác phẩm nghệ thuật với giá cả phải 
chăng.

1(1), MÙA THU 2015

Du lịch ô tô rất phổ biến ở đất nước

Khu trị liệu tinh dầu độc đáo của Naftalan
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Bay với dầu. Khoảng một trăm km về phía nam Sheki, ở trung 
tâm của Azerbaijan, là một thành phố nhỏ Naft alan, mà chắc chắn 
bạn phải đến thăm. Đây là nơi duy nhất trên trái đất, nơi tìm thấy 
nguồn dầu naphthalan có khả năng chữa bệnh. Nó không cháy, nó 
không được sử dụng làm nhiên liệu, nhưng nó có  thể  chữ a hàng 
chục căn bệnh.

Câu chuyện lịch sử như sau.  Trong năm 1890 kĩ sư người 
Đức Jaeger tìm kiếm dầu trong khu vực của thành phố hiện tại 
Naft alan.  Ông thuê một vùng đất rộng lớn, mướn công nhân 
với dự đoán thu nhập sắp tới sẽ đặt nền móng cho các giếng đầu 
tiên. Tuy nhiên, mẫu thu được chút nữa đã bị xóa sổ bởi các doanh 
nhân - trong dầu không có thành phần của xăng và nó không bị 
đốt cháy. Trong lúc sắp phá sản, Jaeger chú ý đến một hiện tượng, 
trong ngày nóng người dân địa phương thường ngâm mình trong 
những hố dầu đầy, việc làm này rất có tác dụng. Nhà phám phá 
người Đức đã mở một xưởng sản xuất thuốc mỡ naft alanovoy. Nó 
làm lành các vết thương, bỏng, tê cóng một cách nhanh chóng.   
Loại thuốc mới từ Azerbaijan được chào đón nhiệt liệt ở châu 
Âu.  Th uốc mỡ Egerovskie, cùng với bài viết chi tiết của kỹ sư và 
xem xét đánh giá của các bác sĩ, được bán như một công cụ chữa 
hầu hết các bệnh, và công thức chế tạo của nó đã được giữ một 
cách vô cùng bí mật.

Tất nhiên, bạn không thể thoát khỏi mọi bệnh tật nếu đến 
Naft alan chỉ trong một vài giờ. Nhưng ở đây bạn có thể mua thuốc 
mỡ, kem, dung dịch dầu naphthalan, mà chắc chắn sẽ giúp đỡ bạn 
khi xảy ra vấn đề sức khỏe. Ngày nay, với sự giúp đỡ của phương 
pháp trị liệu bằng dầu, tại các trung tâm y tế Naft alan đã điều trị 
thành công các bệnh về da, rối loạn của hệ thống cơ xương, và một 
loạt các bệnh khác mà danh sách của nó dài hơn một tờ giấy in.   
Một trong những khu nghỉ mát địa phương thậm chí còn có một 
bảo tàng của nạng chống. Chúng bị bỏ lại bởi các bệnh nhân vô 
vọng, gần như tàn tật, nhưng sau khi tắm với dầu Naft alan thì bắt 
đầu đi được.

Nghiên cứu thành phần có bề ngoài giống như một loại dầu 
Naft alan thông thường, các nhà hóa học đã kết luận rằng các đặc 
tính chữa bệnh của chất lỏng do chủ yếu chứa các naphthenic 
hydrocacbon. Đó là thành phần cơ bản của nhiều hoạt chất sinh 
học - vitamin D, sterol, acid mật, chúng làm tăng khả năng thích 
nghi của cơ thể.

Trong giai đoạn “chết” 1990-x dầu naft alanol trị bệnh ở 
Azerbaijan bất ngờ bị thu hồi nhiều nhất ở châu Âu. Tuy nhiên, 
ở Azerbaijan, nơi  điều trị thực tế bằng Naft alan trong hàng trăm 
năm qua, không ai nghi ngờ tính độc đáo và hiệu quả đặc biệt của 
các loại dầu của mình. Sáu nhà an dưỡng Naft alan cũ luôn quá tải, 

Khám phá Azerbaijan

Đền cổ của Zoroastrians (thờ lửa) ở Surakhany gần Baku



www.irs-az.com 51

thành phố đã có bốn cơ sở y tế tư nhân và ba cơ sở đang được 
hoàn tất.

Dẫn dắt phương Tây đế n vớ i phương Đông. Khi đến ở 
Baku vào buổi tối, bạn sẽ thấy thành phố trong ánh sáng ấm áp của 
vô số đèn lồng và ánh hào quang lộng lẫy từ những tủ trưng bày 
sang trọng. Th ành phố này rực rỡ và tinh xảo đến nỗi ngày nay, thủ 
đô của Azerbaijan tỏa sáng như một viên ngọc lớn.

Ánh sáng và cung điện, những thứ được coi là biểu tương của 
thành phố. Vào đầu thế kỷ XX, khi Baku đang nhanh chóng giàu 
lên bằng kinh doanh dầu, ở Azerbaijan xuất hiện các kiến   trúc sư 
tốt nhất từ   châu Âu, những người đã xây dựng nhà ở theo mô hình 
của các thủ đô châu Âu.  Và chỉ có trong những tòa nhà ấy, ánh 
sáng tinh tế của phương Đông sẽ nhắc nhở rằng, bạn đang trên 
bờ Caspian.

Ngắm nhìn thành phố từ trên cao là điều tuyệt vời nhất, ví dụ, 
từ đài quan sát tại Radisson, nằm ở trung tâm thành phố. Ở đây, 
trong một nhà hàng với tầm nhìn toàn cảnh, bạn có thể dùng bữa 
tối. Bắt đầu với món kutabs, hãy thử cá hồi-bozbash (canh với cá 
hồi) và đừng quên để lại chỗ cho cơm rang thập cẩm - món ăn 
chính trong bếp Azerbaijan.

Th ủ đô Baku trở thành quê hương của nhiều dân tộc, tôn 
giáo và văn hóa. Ở đây sinh sống người Nga và người Kurd, người 
Ukraina và người Do Th ái, người Hindu và Lezgins (các dân tộc 
kavaz), người Gruzia và Th ổ Nhĩ Kỳ. Tất cả họ đã giữ gìn, bảo tồn 
truyền thống và phong tục của dân tộc mình, mà làm cho thủ đô 
Azerbaijan vô cùng thú vị dưới góc nhìn dân tộc học.

Trung tâm của Baku-icheri sheher-”bên trong thành phố”. Vào 
thế kỷ 12, nó được bao quanh bởi hai lớp tường vững chắc và một 
con hào. Xây dựng các công sự bắt đầu từ triều đại Shah Manučihra 
II của Vương triều Mazjadidov. Đi vào thành phố bạn có thể phải 
qua một số cổng, một trong những cổng chính, đó là Shamakha 
mà ngày nay luôn gây ấn tượng với sự vĩ đại của mình. Những 

ngôi nhà san sát,  chặt chẽ với nhau hình thành một mê cung từ 
nhiều con hẻm hẹp và cụt, còn trong ngôi nhà của những người 
dân thành phố như những cái sân kín, tường nhà không quá cao và 
những cái hiên sâu. Bố trí này hoàn toàn hợp lý: người lạ có thể dễ 
dàng vướng vào mạng lưới đường phố. Sự kín đáo của nó giúp cho 
người dân tránh cái nóng mùa hè và gió lạnh từ mùa đông.

Một trong những nơi nổi tiếng nhất trong các di tích bí ẩn 
cổ của Baku là Giz-Galasi - Th áp Devich. Là một biểu tượng của 
thành phố, tháp không có nét nào lẫn với các tòa ở cả Trung và 
Cận Đông. Từ trên nó nhìn thấy vẻ đẹp của vịnh Baku, và thân 
tháp được xây dựng trên một mỏm đá rơi xuống Biển Caspian. 
Ngày nay, các nhà khoa học vẫn còn đang tranh luận về tuổi của 
tháp. Có một phiên bản ghi rằng, nó được xây dựng không muộn 
hơn thế kỷ thứ mười, nhưng nhiều khả năng nó được xây dựng 
trong nhiều giai đoạn, và việc xây dựng các tòa tháp được trải rộng 
trên nhiều thế kỷ.

Các phần cơ bản của tháp ghi ngày tháng vào thế kỷ V-VI, 
trong khi phần trên thì vào thế kỷ 12. Tên gọi  Giz-Galasi -   mang 
chủ đề của sự phẫn nộ, giận giữ. Một số nhà nghiên cứu cho rằng 
nó ban đầu được xây dựng giống đền thờ ngọn lửa, và chiều cao 
của nó minh chứng cho một điều rằng, Zoroastrian tiến hành các 
nghi thức tang lễ rất kỳ lạ, cơ thể không bị chôn xuống lòng đất mà 
để dành cho những con chim săn mồi.

Trong thế kỷ XII.   Th áp Devich là một trong những pháo 
đài mạnh mẽ nhất của Shirvanshahs, sau này, nó được sử dụng 
như một ngọn hải đăng. Trong cuộc khai quật tiến hành ở gần 
tháp đã phát hiện ra tàn tích của một nhà thờ Th iên chúa giáo 
cổ đại, có tuổi ước tính khoảng 1700-1800 năm. Người ta cho 
rằng nó được xây dựng tại nơi xử phạt Bartholomew anh minh, 
một trong 12 tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, để truyền giáo Kitô 
giáo vào những bộ tộc ngoại giáo ở địa phương vào thế kỷ I trước 
công nguyên.
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Trái tim của thành phố cổ . Phần lớn lãnh thổ của pháo đài 
là cung điện của Shirvanshahs – Những nhà lãnh đạo của Shirvan 
, dựng vào thế kỷ XV . Khu phức hợp kiến trúc bao gồm một sofa - 
Khan , ngôi mộ của Shahs Shirvan , nhà thờ Hồi giáo với một ngọn 
tháp và một phòng tắm như cung điện , được đứng trên ba độ cao 
và có thể nhìn thấy từ biển dù cách xa nhiều km.

Việc xây dựng nó bắt đầu sau khi chuyển thủ đô của Nhà nước 
Shirvan từ Shamakhi đến Baku. Truyền thuyết kể rằng các địa 
điểm xây dựng của nó đã được lựa chọn rất cẩn thận : ở những nơi 
khác nhau của thành phố treo các miếng thịt, và ở đâu nó bị phân 
hủy muộn nhất thì đó được chọn làm nơi xây dựng cung điện . Các 
tòa nhà cổ xưa nhất của quần thể là cung điện chính, tọa lạc trên 
đỉnh đồi . Nó có hai tầng . Trên mỗi tầng có 25 phòng. Ở tầng 1 là 
nơi sống của những người hầu và lương thực dự trữ, tầng trên là nơi 
cư ngụ của tù trường và những người thân cận.  

Bên cạnh sofa - Khan , sau này được chính phủ sử dụng làm 
hầm mộ. Nội thất của nó, với các vật trang trí tuyệt vời, được 
làm rất tỉ mỉ là một trong những tác phẩm hay nhất của kiến   trúc 
Azerbaijan thời Trung cổ. Dưới sàn của phòng, các nhà khảo cổ 
tìm thấy phòng chôn cất cùng một hầm mộ - ngôi mộ của 14 
thành viên triều đại Shirvan Shahs.

Không kém phần thú vị theo quan điểm kiến   trúc và lịch sử là 
nhà thờ Hồi giáo Shah , được xây dựng ở thế kỷ XV khác biệt hoàn 
toàn với các công trình khác bởi sự chặt chẽ trong các chi tiết kiến 
trúc, tỷ lệ xây dựng tỉ mỉ. Nó được xây dựng mà không có bất kỳ 
kiểu cách nghệ thuật nào ngoại trừ một tòa tháp 22 mét ấn tượng 
với những mái đua trên đỉnh đầu. 

Và tất nhiên, không thể tưởng tượng được phương Đông mà 
không có phòng tắm truyền thống . Tổ hợp cung điện bao gồm 
bồn tắm với bề ngoài trang trí giản đơn, nhưng như đã nói, không 
đánh giá một cuốn sách bằng bìa của nó. Ở Baku cổ xưa, sự  tương 
ứng chuẩn xác vẻ đồ sộ bên trong và tổ hợp các cấu trúc kỹ thuật 
phức tạp được chú ý hơn vẻ trang trí ngoại thất. Trong nhà tắm có 
một khu lớn dành cho tắm gội với hồ bơi và các phòng cho các 
dạng trị liệu khác nhau, nước tinh khiết được cung cấp từ một cái 
giếng nước động gần đó. Nằm sâu dưới lòng đất nơi tích trữ một 
lượng nước dồi dào có đặt một bơm hút lớn. Nhờ hệ thống các 
kênh dẫn nhiệt rộng lớn các bức tường đã được sưởi ấm một cách 
rất tự nhiên.

Năm 1500, trong cuộc vây hãm Baku do quân Safavid thực 
hiện, cung điện đã bị cướp phá. Nhiều vật dụng trong kho báu 
của nó đã bị mang đi như là chiến lợi phẩm ở Tabriz , và ngày nay 
chúng đang nằm trong các bảo tàng ở Nga, Pháp , Th ổ Nhĩ Kỳ , 
Iran , Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Vẻ cổ đại của  những cuốn đại 
sách trong các thư viện cung điện được giữ gìn trong các cuốn sách 
bảo tồn của Vatican , Teheran , Moscow và St. Petersburg.

Sau những bức tường kiên cố của thế kỷ XII là “Th ành phố của 
sự bùng nổ dầu “ xuất hiện trong thời kỳ phát triển nhanh chóng 
của ngành công nghiệp dầu trong những năm cuối thế kỷ XIX. 
Khi đó, Azerbaijan cung cấp một nửa nhu cầu dầu của thế giới, và 
những đại gia dầu đã mời kiến trúc sư tốt nhất đến từ châu Âu.

Cùng với sự bùng nổ dầu là quá trình  phát triển rực rỡ của đời 
sống văn hóa. Nhà hát được  xây mới mời các ca sĩ và nhạc sĩ từ 
Châu Âu . Họ nói rằng nhà hát opera được xây dựng trên một cuộc 
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tranh luận phong phú. Từ nước Ý primanđon đến Baku và đã rất 
ngạc nhiên khi thấy trong thành phố không có nhà hát. Biểu diễn 
thì vẫn biểu diễn nhưng bà ấy nói, nếu đến đây một lần nữa mà 
không có nhà hát thì sẽ không có nơi nào để hát cả. Đáp lại, một 
người đàn ông quả quyết nói rằng sau một năm ở Baku sẽ có nhà 
hát Opera . Ông đã giữ lời hứa của mình và nhà hát được xây dựng.

Với những nhà đánh giá đích thực lịch sử và bản sắc của người 
dân Azerbaijan,  Baku cung cấp một loạt các tổ hợp bảo tàng mà 
đi qua đó bạn sẽ được đắm mình trong lịch sử cổ đại. Ở Baku có 
thể tìm thấy bảo tàng lịch sử , văn học , văn hóa âm nhạc , thảm , 
sân khấu của Azerbaijan và một bảo tàng độc đáo của những cuốn 
sách mini.

Từ xa xưa , trong truyền thống của người dân Azerbaijan có 
những nét đẹp chủ đạo, đó là sự hiếu khách , tôn trọng người lớn 
tuổi , giúp kẻ yếu , yêu hòa bình và khoan dung . Bạn có thể cảm 
nhận tất cả khi thăm Baku , đi dạo qua những con phố xinh đẹp 
của nó hay đơn giản là chỉ cần trò chuyện với người qua đường. Có 
một niềm tin rằng bất cứ ai đã ở Baku một lần thì sẽ chắc chắn trở 
lại ở đó. Vì vậy, với câu hỏi về việc có nên đi đến Baku hay không, 
câu trả lời chắc chắn là có, bởi những ấn tượng sâu sắc khi bạn trở 
về từ đó.

Chạm vào lịch sử . Những người sành thảm Azerbaijan 
truyền thống có thể chiêm ngưỡng rất nhiều qua các chuyến đi 
trên một nhà máy thảm, thả mình trong không gian của các sản 
phẩm tuyệt hảo, dệt bằng tay và không lẫn với bất kỳ đâu trên thế 
giới. Những tấm thảm rực rỡ của thợ dệt Azerbaijan trang trí hình 
bảo tang Hermitage, Louvre , Bảo tàng cung điện “ Topkapi “ ở 
Istanbul , bảo tàng Victoria và Albert ở London , bảo tàng dệt ở 
Washington .

Tại sao người Azerbaijan lại dành cho thảm sự đặc biệt đến 
vậy?  Để hiểu điều này, cần đến bảo tàng ngoài trời tại các vùng 
ngoại ô của Baku - ngôi làng Gala. Ở đây, các nhà khảo cổ đã phát 
hiện ra dấu tích của một pháo đài cổ kính và vị trí xây dựng công 
viên lịch sử - dân tộc học với hàng trăm hiện vật từ các thời đại khác 
nhau - từ các công cụ thô sơ thời kỳ đồ đá tấm, rải rác với những 
bức tranh khắc đá cẩm thạch, đến faet kiều diễm của thế kỷ XIX. 

Ở bảo tàng này có thể chạm vào từng nét của lịch sử bằng tay: 
du khách được mời mặc thử những hàng thủ công truyền thống 
hoặc tham gia vào các lễ hội và nghi lễ cổ xưa. Đối với Hội Gala - 
trung tâm vui chơi giải trí độc đáo là nơi cả gia đình rất thích đến.

Trong ngôi nhà phục hồi của nghệ nhân thảm có hai tấm 
thảm cũ nằm trên sàn nhà, hai tấm - trên dastarkhan – treo trước 
lò sưởi. Ở đây cũng có một khung cửi gỗ - giống như các máy dệt 
ngày nay đang sử dụng “Azer - Ilme“ . Không có đồ gỗ nội thất 
bên trong, thảm được mọi người dùng làm bàn, giường và bàn 
làm việc. Không gian tĩnh lặng đến nỗi – như tiếng vọng của thời 
gian khi tổ tiên gốc Th ổ Nhĩ Kỳ cổ xưa của người Azerbaijan cho 
rằng, nhà của họ là thảo nguyên bao la không có tường giới hạn và 
những mái nhà. Sau này, khi có sự phân chia giữa vùng Caucasus 

và Biển Caspian , họ đã giữ tình yêu với nghề chăn nuôi song song 
với việc tìm những phương pháp dệt may thủ công tinh tế kết hợp 
với thương mại - lợi ích  của đất nước Azerbaijan đạt được trên giao 
lộ của các tuyến đường lớn .

Từ cửa sổ của bảo tàng nhìn thấy những ngôi nhà hai tầng kiên 
cố của cư dân làng Gala. Một nửa của tòa nhà dường như được 
xây bằng đá đẽo, dùng trong những triển lãm bảo tàng . Như thể 
cảm nhận được rằng, thời gian nơi đây dừng lại ở 200 năm trước. 
Th ế nhưng, một rừng tháp khoan dầu, bắt đầu ngay phía sau ngôi 
nhà và trải dài theo những ngọn đồi xung quanh đến tận chân trời, 
nhanh chóng đưa du khách trở về với thế kỷ XXI.

Tôn thờ ngọn lửa . Trong vùng lân cận của Baku, ở làng 
Surakhani có một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất của 
Azerbaijan - ngôi đền Ateshgah thờ ngọn lửa. Trong quá khứ, nơi 
đây có tồn tại nguồn khí đốt thiên nhiên .

“Mảnh đất của ngọn lửa “ đã trở thành một nơi thờ phụng cho 
khách hành hương - Hindu , Zoroastrians. Họ đã xây dựng ở đây 
một đền thờ của mình, bàn thờ và nhà cầu nguyện. Toàn bộ tổ 
hợp này được bảo tồn cho đến ngày nay, trong rất nhiều buồng 
cầu nguyện các biểu tượng cấm dục vọng được dựng lại, và trong 
suốt thời gian trên các tháp của nhà thờ và bàn thờ lại được thắp 
sáng ngọn lửa.

Cho những người sành ăn. Azerbaijan - một thiên đường 
cho những người sành ăn và những người yêu thích ẩm thực 
Kavkaz và ẩm thực phương đông.Th ịt nướng, liula - kebab, kutaby, 
đồ ngọt và dưa chua - tất cả các du khách đói bụng đều có thể dùng 
bữa tại bất kỳ nhà hàng hay quán cà phê nào. Nhưng trong mỗi 
vùng bạn sẽ chắc chắn được mời thêm những món địa phương rất 
đặc biệt khác.

Ở Sheki sẽ có món súp “dyushbere“ với bánh bao nhỏ (sùi 
cảo) nhân thịt cừu và trứng trộn với mật ong , ở Zagatala - cơm 
rang thập cẩm với thịt gà, trong Ganja - kem trái cây và kem đặc. Ở  
Azerbaijan, có rất nhiều món ăn ngon nhưng không thể trở thành 
sản phẩm xuất khẩu mà chỉ có thể dùng trong nước. Khoai tây và 
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táo nhồi thịt cừu, cá tầm với cà chua và ô liu sốt “Absheron“, Dolma 
khoai tây với thịt , thịt cừu băm – những món ăn truyền thống 
Azerbaijan mà bạn khó có thể thử ở một nơi khác.

Nhưng hãy nhớ rằng, dù quyến rũ và hấp dẫn thì ẩm thực địa 
phương là tương đối nặng cho du khách,  dạ dày không quen với 
việc tiêu hóa một số lượng lớn thịt cừu như vậy. Hãy nhận một lời 
mời ăn trưa hoặc ăn tối để xem sự nồng nhiệt của lời mời và khả 
năng của mình.

Người ăn chay cũng tìm được một cái gì đó để ăn. Vùng đất 
hoa quả luôn mọng đỏ những trái cây và quả ngọt của miền đông 
và nam: lựu đỏ và nho, hồng vàng, anh đào, đào, mận ngọc trai, vả 
xanh ngọc, quả óc chó, quả ôliu mặt trời, dưa hồng mật và các loại 
dưa hấu đường , táo mọng nước và tất cả các giống nho.

Sự kiện và số liệu.
- Trong lãnh thổ Azerbaijan có 65 di tích tượng đài mang tầm 

thế giới (Gobustan và thành phố cũ của Baku có tên trong các Di 
sản văn hóa thế giới UNESCO), 15 vườn bảo tồn lịch sử thiên 
nhiên, 20 khu rừng cấm và bảo tồn thiên nhiên và các địa điểm 
săn bắn 

- Trong tổng diện tích cả nước (86,6 nghìn km2 .) có hơn một 
nửa - 47 nghìn Km2 nằm trên các mỏ dầu khí. Các chuyên gia nói 
rằng dự trữ dầu dưới lòng đất của Azerbaijan chiếm gần 3 tỷ tấn.

- Tại thủ đô của Azerbaijan nhiều điều độc đáo riêng có của 
các bảo tàng, trong đó có thể kể đến: 

- Bảo tàng Lịch sử Quốc gia của Azerbaijan. Tại đây, du khách 
tìm hiểu về lịch sử và khảo cổ học của Azerbaijan, nhìn thấy tận 
mắt những mẫu vật tuyệt vời của các sản vật, được tạo ra trong 
nhiều thế kỷ. Trong bảo tàng là một ví dụ độc đáo về kiến   trúc của 
những năm đầu thế kỷ XX, nhà bảo tàng là thành quả của các ông 
trùm dầu khí nổi tiếng và nhà từ thiện G.Z.Tagiev;

- Bảo tàng thảm và nghệ thuật ứng dụng với bộ sưu tập lớn 
nhất trong thế giới của thảm;

- Bảo tàng nghệ thuật Quốc gia, nơi minh chứng cho những giá 
trị văn hóa của dân tộc Azerbaijan. Bảo tàng cũng trưng bày một 
bộ sưu tập các bức họa và điêu khắc của Azerbaijan, Nga, phương 
Tây;

- Bảo tàng văn hóa âm nhạc Quốc gia ,nơi gìn giữ hơn 35.000 
hiện vật trong đó có nhạc cụ lâu đời nhất trên thế giới – trống lục 
lạc bằng đá “ gavaldash “;

- Bảo tàng sách mini - nơi duy nhất trên thế giới có hơn 5000 
cuốn sách nhỏ bằng tất cả các thứ tiếng, một số trong chúng chỉ có 
thể đọc được dưới kính hiển vi;

- Bảo tàng dầu Baku, rất phổ biến với các chuyên gia của các 
công ty dầu khí quốc tế.  
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