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ባኩን የጎበኘህና ለጥቂት ሳምንታት የኖርክባት 
ቢሆንም ቅሉ አዛርባጃንን አንብበህ እንደጨረስክ 
እንዳትቆጥር። ሃገሪቷን ገና እንደማታውቃት አስብ። 

ከዓመት ዓመት ልትመላለስባትም ትችላለህ፤ ነገር ግን 
በየጊዜው የሚያስደምሙ ነገሮችን ከማዘጋጀት የማትቦዝን 
ከተማ ነች።

በክፍለ-ሃገር ጀምር
ባኩ የአየር ማረፍያ እንደደረስክ ወደ መዲናዋ ለመግባት 

እንዳይዳዳህ። ምክንያቱም በመዲናዋ እንግዳ ተቀባይ እጆች 
ማምለጥ አትችልምና። በአንድ ወቅት የጠንካራው ካንቴ 
እምብርት ወደነበረችው እና የአዛርባጃን ልብ ወደሆነችው ወደ 
ጥንታዊቷ ሸኪ ከተማ ማምራት የተሻለ ነው። እግረ መንገድህን 
ከጥቂት የአዛርባጃን ተፈጥሯዊ አካባቢዎች ጋር ትውውቅ 
ለመፍጠር እድሉ ይኖርሃል። ጉዞህም በአብሽሮን ባህረ ሰላጤ 
ባለጥቅጥቅ ጫካ ሜዳዎች ይጀምርና በቸስትነት፣ ሃዝልነት፣ 

እና ብራንች ባሉጥ  የተሞላው የተራራ ላይ ደን ይቋጫል። 
ጥንታዊቷ ሸኪ ከተማ የሸኪ-ዛጋታል ክልል እምብርት 

ነች። ከባኩ በስተ ሰሜን ምእራብ በኩል በ300 ኪ.ሜ. ርቀት 
ላይ በታላቁ የካውካሲያ ክልል ደቡባዊ ዳገት ላይ ትገኛለች። 
ሸኪ ብዙ ክራቫኖች ለዘመናት በተጓዙበት በሲልክ ሮድ (የሃር 
መንገድ）ተዳፋት ውስጥ ነበረች። ነጋዴዎችና ተጓዦች 
እጅግ የሚያማምሩ የሃር ልብሶችና በወርቅ ያጌጡ የአንገት 
ልብሶች ከዚህ ያመጡ ነበር። የሸኪ ሃር ቀላል፣ ረጅም እድሜ 
ያለው /ጠንካራ/ እና እንደ መጋረጃ ብርሃን የሚያሳልፍ ሲሆን 
ከቻይና ሃር ያላነሰ ተወዳጅነት ነበረው።

በዚህች ከተማ እና በአካባቢዋ ከክርስቶስ ልደት በፊት 
ከተመሰረተው ከጥንታዊው የአልባንያን ቤተክርስትያኖች 
መካከል አንዱ የሆነውን ጨምሮ በርከት ያሉ ልዩ ልዩ የኪነ-
ህንጻ ቅርሶች አሉ። ዋናው አስገራሚ መስህብ ግን የ18ኛው 
ክ.ዘ. የሸኪ ካን ቤተ-መንግስት ነው። 

የ‘ኔ አዛርባጃን

አዛርባጃንን እንወቅ!!

በፋይግ ጉርባቶቭ 
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በኮብልስቶን የተሸፈኑ ጠመዝማዛ ጎዳናዎች ወደ ምሽግ 
እና ወደራሱ ወደ ቤተ መንግስቱ ያመራሉ። ቤተ መንግስቱ 
ገጣሚ እና የስነ-ጥበብ እና ቅርጻቅርጽ አፍቃሪ ለነበረው 
ሁሴይን ካን ከሁለት መቶ ዓመታት በፊት  የተገነባ ነበር። 
በስነ-ህንጻ ባለሙያዎች እና ግንበኞች ጥረት አንድ ትልቅ 
የተቀረጸ ቅርስ ብቅ አለ። ሁሉም ግድግዳዎች እጅግ ውብ 
በሆኑ ስእሎች የተሸፈኑ ሲሆኑ በቀለም ባሸበረቁ መስታዎቶች 

በተሰሩት መስኮቶች የሚገባው አስገራሚ ብርሃን የህንጻውን 
ገጽ ይበልጥ አስውቦታል። በቀለም ያሸበረቁ መስታዎቶችን 
የመስራት ጥበብ አሁንም አልጠፋም፤ የአካባቢው ሙያተኞች 
ምንም ዓይነት ትእዛዝ ለመቀበል ዝግጁ ናቸው። 

በመከካከለኛው ዘመን ካራቫንሳራይን  ተመስሎ በተሰራው 
ሸኪ ሬስቶራንት ውስጥ በጣም ጥሩ ምግብ ይቀርብልሃል። 
በዝቅተኛ ሙቀት በቅጣቅጠል እና ቅመማ ቅመም ተደባልቆ  

1(1), በጋ 2017
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የተዘጋጀውን ከጠቦት ስጋ የሚዘጋጀውን እና የክብር ምግብ  
ፒቲ የተባለ ሾርባ  መቅመስህን አረጋግግጥ። 

ጣፋጭ አዘጋጆች የሚገኙበትን ረድፍ መጎብኘትህን 
አረጋግጥ። ዝነኛ የሸኪ ጣፋጮችን ማለትም የማር ባቅላባ፣ 
የረጋ ሃለዋ፣ ከዱቄት የተሰሩ ብስኩቶች /ግሊስሪኖችን/ 
መቅመስና መግዛት የምትችለው እዚህ ብቻ ነው። ከትውልድ 
ትውልድ ሲተላለፍ በቆየ ባህላዊ አዘገጃጀት የሚሰሩ ልዩ 
ጣእማቸውን የሚያገኙትም ከዋልነት፣ ሃዝልነት፣እና 
አልሞንድ ከተሰኙት የኦቾሎኒ ዘሮች እና ተራራ በሚገኙ 
ቅመማቅመሞች የሚመረት ማር ነው። 

ኮስታራ ጣፋጭ አዘጋጆች （እዚህ ሙሉ በሙሉ 
የወንዶች ሙያ ነው）ትኩስ ጣፋጮችን ከትልቅ እና ስለታም 
ቢላዋቸው ላይ አንስተህ እንድትቀምስ ይፈቅዱልሃል። 
ባቅላቫቸውን ወይም ሃለዋቸውን እንድትቀምስላቸው 
ከጠየቁህ መቃውም አትችልም። ጋባዦችህ እንዲቀየሙህ 
ካልፈለክ በቀር ሁሉንም መመገብ ይጠበቅብሃል።

የወይን ጠጅ ጉብኝት
ሸርቫን ክልል በአስገራሚ ተራራዎች፣ አረንጓዴ ሸለቆዎች 

እና በርካታ የአዛርባጃን ኪነ-ህንጻ በርካታ ቅርሶች ሁሌም 
የቱሪስቶችን ቀልብ እንደሳበ ነው። ሻማኪ ጉዞውን ወደ 
ደቡብ ካውካሲያ ባደረገበት ወቅት በአሌክሳንደር ዱማስ 
ተጎብኝታ ነበር። ከዚህ ነው “ኩክ ቡክ”  የተባለው እና “ዘ 
ስሪ ሙስኬተርስ” ከተባለው የረጅም ታሪክ መጽሃፉ እኩል 
የሚኮራበትን ያካተተው የምግብ አዘገጃጀት መጽሃፉ 
የምስራቅን ቅመማ ያስተዋወቀው። 

ታላቁ የፈረንሳይ የታሪክ ጸሃፊ ትክክል ነበር፤ ከ46 ዓይነት 
ፒላፍ፣ 14 ዓይነት ዶልማ፣ 16 ዓይነት ከባብ እና ሌሎች ብዙ 
በሚሆኑ ጣፋጮች የሻማኪ ምግብ ባልተለመደ ሁኔታ የበለጸገ 
ነው። እነዚህ ደግሞ አጎራባች ከሆነው ኢስማይሊ ክልል 
በተጠመቀ ቀይ ወይም ነጭ ወይን መወራረድ አለባቸው። 

ኢስማይሊ ከባህር ወለል ከ1400 ሜትር በላይ ከፍታ ላይ 
ያለ ሰፊና ወይን የሚመረትበት ክልል ነው። ለስለስ ያለው 
የአካባቢው የአየር ንብረት ግሩም ደረቅና ጣፋጭ ወይኖችን 
ለማዘጋጀት አመቺ አድርጎታል።

በ2000ዎቹ መጀመሪያ ላይ የኢስማይሊ ወይን ጠመቃ 
አደጋ ላይ ወድቃ ነበር። አዲሱ የኢስማይሊ ሻራብ ኩባንያ 
ባለቤት ሳፐራቪ እና ካበርኔት ሳቬኞን ወይኖችን ከጆርጅያ 
ማምጣት እና ጥንታዊ የአዛርባጃንን ማትራሳ እንደገና 
ህይወት እንዲዘራ ማድረግ ነበረበት። ዛሬ ኢስማይሊ 
በኮመንዌልዝ ሃገራት እጅግ ዘመናዊ የሆነውን የወይን 
ማምረቻ ያስተዳድራል። ጥራታቸውን የጠበቁ የጣልያንና 
የፈረንሳይ መሳሪያዎችን  አስገጥሞ አመራረቱንም ዘመናዊ 
አድረጓል። የወይን ዛፎችን የሚያበቅለው ያለምንም ኬሚካል 
ማዳበሪያ ሲሆን የወይን ዘለላዎች የሚለቀሙት በእጅ ነው። 

ፋብሪካው በየዓመቱ መቶ ሽህ ጠርሙስ ወይኖችን 
ሲያመርት በእያንዳንዱ የአዛርባጃን ሱቆች ይቸበችባል። 
በቅርቡ ደግሞ የሪዞርት ባህሪያትን ተላብሷል። ከወይን ጠጅ 
ማምረቻ ቦታ አቅራቢያ ሁለት ባለ አንድ ፎቅ ቤቶች አሉት። 
የመዋኛ ገንዳ፣ የቴኒስ ሜዳ፣ ምግብ ቤት እና ትልቅ የወይን 
መቅመሻ ክፍል ደግሞ በማስገንባት ላይ ነው።

ወይን ጠጅን የተጠመቀበት ቦታ ላይ ተገኝቶ መጠጣት 
ዋነኛ የ “ወይን ጠጅ ቱሪዝም” መርህ ነው። በአዛርባጃን ደግሞ 
ንጹህ የተራራ አየር እና አስደናቂ ተፈጥሯዊ መልካምድር 
ትእይንት ይጨመርበታል። 

እዚህ ከተራራዎች ከፍታ ላይ የሩሲያ ሞልካን ስደተኞች 

የ‘ኔ አዛርባጃን
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ቤት የሆነው ኢቫኖቪካ መንደር ይገኛል። መንደሩ 
የተዋጣላቸው አንጥረኞች የሚታዎቀው ላሂጂ መንደር 
ይገኝበታል። በዚህ በዓላት እና ክብረ በዓላት በታላቁ ሲልክ 
ሮድ (Silk Road) ነጋዴዎች የተከበሩ የካውካሲያ ያለፈ 
ዝና ያላቸው ልዩ  ምርቶች በሚገበዩ በመቶዎች የሚቆጠሩ 
ቱሪስቶች ይጎበኛሉ።

ዋናው የላሂጂ የገበያ መንገድ በሱቆች እና የመዳብ 
አንጥረኞች፣ ፋቂዎች፣ ሸክላ ሰሪዎች፣ ጠመንጃ ሰሪዎች፣ 
ጠራዦች/ለባጆች/ መስሪያ ቦታዎች ተጠጋግተው 
ተሰልፈውበታል። በዚህ ገጠራማ ስፍራ ምርጥ የባህል 
እቃዎች እና የኪነ-ጥበብ ስራዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ማግኘት 
ትችላለህ።

የጤና ዘይት ህክምና
ከሸኪ በስተ ደቡብ መቶ ኪ.ሜ. አካባቢ እና መሃል 

አዛርባጃን ናፍታላን የምትባል ልትጎበኝ የሚገባት ትንሽ 
ከተማ ትገኛለች። ይች ቦታ በአለም ብቸኛዋ ፈዋሽ የናፍታላን 
ዘይት የሚገኝባት ቦታ ናት። ናፍታላን ዘይት ከህመም 
ይፈውሳል እንጂ አይቀጣጠልም። እንደ ሃይል ምንጭነትም 
አያገለግልም። 

የዚህ ፈዋሽ ዘይት ግኝት ታሪክ እንደሚከተለው ነው።  
በ1890 እ.ኤ.አ. ጀርመናዊው ኢንጂነር ጃገር በአሁኗ 
ናፍታላን ከተማ አቅራቢያ ነዳጅ ለማውጣት እቅድ ነበረው። 
በመሆኑም ሰፊ መሬት ገዝቶና ሰራተኞችን ቀጥሮ በአፋጣኝ 
ትርፍ ያስገኙልኛል ያላቸውን የመጀመሪያዎቹን ጉድጓዶች 
ቆፈረ። የተገኙት የናሙና ውጤቶች ግን ባለሃብቱን ወደ 
መቀመቅ ሊያወርዱት ጫፍ ላይ ደረሱ፤ ዘይቱ የነዳጅነት 
ባህሪያት የሉትምና ሊቀጣጠል አልቻለም። ጃገር የኪሳራው 
ቋፍ ላይ እያለ የአካባቢው ሰዎች በሞቃት ጊዜያት ዘይት 
የተሞሉ ጉድጓዶች ውስጥ ራሳቸውን ሲደፍቁ ተመለከተ። 
ይህንንም ጠቃሚ ሆኖ አገኘው። 

ከዚያም ይህ ጀርመናዊ የናፍታላን ቅባት-ዘይት 
የሚያመርት ፋብሪካ ከፈተ። ቅባቱም ቁስልን፣ ቃጠሎን እና 
ቀጭን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ፈወሰ። ይህ አዛርባጃን 
ውስጥ የተገኘው አዲስ መድሃኒት አውሮፓ ውስጥ ፈንጠዝያን 

ፈጠረ። በኢንጂነሩ ጽሁፎች እና በሃኪሞች ግምገማዎች 
አማካኝነትም የጃገር ዘይት-ቅባት ሁሉንም ዓይነት  በሽታዎች 
እንደሚፈውስ ተቆጥሮ ተሸጠ። የቅባቱ አሰራሩ ግን በሚስጥር 
ተጠበቀ።

በርግጥ ናፍታላንን ለአንድ እና ለሁለት ሰዓታት ብቻ 
በመጎብኘት ከሁሉም ደዌዎች መንጻት አይቻልም። ነገር ግን 
እዚህ የሚሸጡትን በናፍታላን ዘይት ላይ የተመሰረቱትን 
ቅባቶች እና መፍትሄዎች መግዛት ትችላለህ።

ዛሬ ዛሬ የዘይት ውጤቶቹ በጤና ጣቢያዎች ውስጥ 
የቆዳ ህመሞችን፣ የጡንቻና መገጣጠሚያ አለመታዘዝን እና 
ዝርዝራቸው ከአንድ ገጽ በላይ የሚሆኑ ሌሎች በሽታዎችን 
ለማከም ያገለግላሉ። እንዲያውም በአካባቢው ካሉ የህክምና 
ተቋማት መካከል በአንዱ የክናንቾች ቤተመዘክር ይገኛል። 
እነኝህ ክራንቾች በአንድ ወቅት በሽተኞች እና አካልጉዳተኞች 
በናፍታላን ዘይት ታጥበው ከተፈወሱ በኋላ ጥለዋቸው የሄዱ 
ናቸው።

ከሚስቶች ተራ ዘይት የሚመስለውን የናፍታላንን 
ዘይት ይዘት ካጠኑ በኋላ የፈሳሹ ፍቱንነት/ፋዋሽነት 
በዋናነት በውስጡ በሚይዛቸው ናፍተኒክ ሃይድሮ 
ካርበኖች(naphtenic hydrocarbons) ነው። 

1(1), በጋ 2017
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የቫይታሚን-ዲን፣ ስቴሮሎችን (sterols)፣ እና ባይል 
አሲዶችን (bile acids) የስነህይወታዊ ንጥረ ነገሮች መሰረት 
በመፍጠር ዘይቱ በሰውነት ውስጥ የመላመድ ተግባራትን 
በማንቃት አስተዋጽኦ ያደርጋል።

በ1990ዎቹ የ“ሙት” ዓመታት አውሮፓ ሳይታሰብ 
የአዛርባጃንን ናፍታላን ህክምና መዳፍን የሙጥኝ አለች። 
ከመቶ አመታት በላይ የናፍታላን ዘይትን ስትጠቀም 
የኖረችው አዛርባጃን ግን በዘይቷ ልዩነት እና ውጤታማነት 
ምንም ጥርጥር አልነበራትም። ስድስቱ የናፍታላን ጥንታዊ 
ሪዞርቶች ሁሌም ሙሉ ናቸው፤ በከተማዋ አራት የግል የጤና 
ድርጅቶች ሲኖሩ ሌሎች ሶስት ደግሞ በመገንባት ላይ ናቸው።

የምስራቅና ምእራብን ድልድይ
ባኩ ከተማ በምሽት ከደረስክ ስፍር ቁጥር የሌላቸውን 

መብራቶች እና አንጸባራቂ የድሎት መብራቶች ታያለህ። 
ከተማዋ አንድ ትልቅ እንቁ እስክትመስል ድረስ በደማቅ 
መብራቶች ትንቆጠቆጣለች።  

ቤተ-መንግስቶቿም ገጽታዋን ለማንጸባረቅ የፈለጉ ይመስል 
መብራቶቻቸው ከከተማዋ ጋር ስምሙ ናቸው። ባኩ ከዘይት 
ንግድ በምታገኘው ገቢ ሃብቷ እያደገ በመጣበት በ20ኛው 
መቶ ክ/ዘ መጀመሪያ ላይ አዛርባጃን ቤቶችን በአውሮፓ ደረጃ 
የገነቡ ምርጥ ምርጥ የኪነ-ህንጻ ባለሙያዎችን ተቀበለች። 
በነኝህ ህንጻዎች ላይ ያሉ መብራቶችን በማየት ስታይ 
በካስፒያን ባህር ዳርቻ መሆንህን ታስታውሳለህ።

በመሃል ባኩ የተገነባው የራዲሰን ብሉ ሆቴል ማማ ላይ 
ሆኖ ላያት ባኩ ከሰማይ ላይ ስትታይ ይበልጥ ትማርካለች 
ያስብላል። እዚህ ማማ ላይ ሆነህ ምንም ነገር ሳይከልልህ 
ከተማዋን እያየህ ራትህን በሆቴሉ ምግብ ቤት መብላት 
ትችላለህ። በጉታብስ ጀምርና ባሊግ ቦስባሽን (የጉዞ ሾርባ) 
ሞክር። ከዚያም የአዛርባጃን ዋና ምግብ ለሆነው ፒላፍም 
ትንሽ ሆድ አስቀርለት። 

ዋና ከተማዋ ባኩ ለብዙ ብሄራት፣ እምነቶች እና ባህሎች 
ወኪሎች ቤታቸው ናት።  ባኩ የኩርዶች፣ ራሻውያን፣ 
ዩክሬናዊያን፣ ሌዚጊኖች፣ ሂንዱዎች፣ አይሁዶች፣ ጆርጂያኖች 
እና ቱርኮች ቤት ናት። ሁሉም የየራሳቸውን ባህል እና ወግ 
ጠብቀው ይኖራሉ። ይህ ደግሞ አዛርባጃንን የተለየች እና 

አስደሳች ያደርጋታል።
የባኩ እምብርት ኢቻሪ ሻሃር (ውስጠኛው ከተማ) ነው።  

በ12ኛው ክ/ዘ በባለ ሁለት ረድፍ የተሰራ ግንብ የተከበበ ነበር። 
የዚህ የመከላከያ ግንብ የተገነባው በያዝዲድ ስርወመንግስቱ 
ዳግማዊ ሻህ ማንቸር የተጀመረ ነበር። ወደዚህ ከተማ 
የሚያስገቡ በርካታ በሮች ነበሩ። ዋናው መግቢያ ግን ሻማኪ 
በር ሲሆን ግርማው እስካሁን እንዳለ ነው። ተጠጋግተው 
እና ተያይዘው የተሰሩ ቤቶች እጅግ ጠባብ እና አልፎ አልፎ 
ደሞ ማለፊያ የሌላቸውን መንገዶች ፈጥረዋል።  ይህ ደግሞ  
የተዘጋ ባለአጫጭር ቤቶች እና ጥልቅ በረንዳዎች ቤተ-
መንግስት አስመስሎታል። እነኝህ ቤቶች ለአዲስ እንግዶች 
ግራ የሚያጋቡ ሲሆኑ ነዋሪዎቹን ግን ከበጋ ሙቀት እና 
ከክረምት ነፋስ ይታደጋሉ።

በባኩ በጣም ታዋቂ እና ምስጢራዊ ከሆኑ ቦታዎች አንዱ    
ግዝ-ጋላስ (ድንግል ግንብ) ነው። ግንቡ በመካከለኛውም 
ይሁን በቅርብ ምስራቅም እኩያ የሌለው ሲሆን ለከተማዋ 
እንደ ዓይነተኛ ምልክት ሆኗል።  ግንቡ ወደ ካስፒያን ባህር 
ባገጠጠ አለት ላይ የተገነባ ሲሆን የባኩን ባህረ ሰላጤ 
በሚያስገርም ውበት ያሳያል። 

ሳይንቲስቶች በግንቡ እድሜ ዙሪያ ገና እየተከራከሩ 
ነው።ከ10ኛው ክፍለዘመን በፊት እንደተሰራ የሚተርክ 
መላምት ግን አለ። ነገር ግን ግንባታው የተለያዩ ደረጃዎች 
እንደነበሩት እና በርካታ ዘመናትን መውሰዱ ያስማማል። 

የግንቡ መሰረት የተጣለው ከ5ኛው-6ኛው ክ/ዘ 
ሲሆነ የላይኛው ክፍል ደግሞ በ12ኛው ክ/ዘ ነው።  የግዝ-
ጋላስ ግንባታ ዓላማም እንዲሁ ሞቅ ያለ ክርክር ያስነሳ 
ነው። ጥቂት አጥኝዎች ግንቡ በመጀመሪያ ለእሳት ቤተ-
መቅደስነት እንደተገነባ እና  ርዝመቱ ደግሞ ዞራስተሪያኖች 
(Zoroastarians) ለየት ያለ ስርዓተ ቀብር ያካሂዱበት 
የነበረ እንደሆነ ያምናሉ። በዚህ ስርዓት አስከሬን የማይቀበር 
ሲሆን በአዳኝ ወፎች እንዲበላ ይደረጋል። 

ድንግል ግንብ በ12ኛው ክ/ዘ   ከሽራቫን ሻሆች ጠንካራ 
ምሽግ አንዱ የነበረ ሲሆን በ18ኛው እና 19ኛው ክ/ዘ ደግሞ 
መብራቶች ተደርገውበት ለመርከቦች ምልክት በመስሆን 
አገልግሏል።  በግንቡ ዙሪያ በተደረጉ ቁፋሮዎች ደግሞ  

የ‘ኔ አዛርባጃን
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እድሜያቸው ከ1700-1800 የሚገመት የጥንታዊ ቤተ-
ክርስትያን ፍርስራሽ ተገኝቷዋል። ቤተ ክርስትያኑም ከ12 
የእየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት መካከል አንዱ የሆነው እና 
በ1ኛው ዓ.ዓ.  በአካባቢው ለነበሩ ኢ-አማኒ ጎሳዎች የክርስትና 
ሃይማኖትን ሲሰብክ የነበረው ቅዱስ በርተለሜዎስ የተሰዋበት 
ስፍራ ላይ የቆመ እንደነበረ ይታመናል። 

የብሉይ ከተማ ልብ
በ15ኛው ክ/ዘ የተገነባው ይህ ከተማ አብዛኛው የምሽጉ 

ክፍል የሽራቫን መሪዎች በሆኑት የሽራቫን ሻሆች ቤተ-
መንግስት የተያዘ ነው። የሽራቫን ሻሆች መቃብር የሆነውን 
ዲቫን-ካንን፣ አንድ ባለ ሚናራ መስጅድ እና የቤተ-መንግስት 
መታጠቢ ያ የያዘው ይህ ኪነ-ህንጻ ውጤት ሶስት ደረጃዎች 
ላይ የቆመ ሲሆን ከባህሩ ብዙ ኪሎሜትሮች ላይ ሆኖ 
ይታያል።

ግንባታው የተጀመረው የሽርቫን መንግስት መቀመጫ 
ከሻማኪ ወደ ባኩ ከተቀየረ በኋላ ነው። አፈታሪክ 
እንደሚያስረዳን የግንባታው ስፍራ ከፍተኛ ጥንቃቄ 
ተደርጎበት ነው የተመረጠው። የስጋ ቁራጮች በከተማዋ 
የተለያዩ  ቦታዎች ተጥሎ ከሁሉም መጨረሻ ስጋው  
የተበላሸበት ቦታ ላይ ነው ቤተ-መንግስቱ የታነጸው። 

ከሁሉም በእድሜ የጋፋው የተራራውን ጫፍ የሸፈነው 
ቤተ-መንግስቱ ራሱ ነው። እሱም ሁለት ፎቆች አሉት። 
በእያንዳንዱ ፍሎር 25 ክፍሎች አሉ። ምድር ቤቱ የሰራተኞች 
መኖሪያ እና የእህል ማከማቻ የነበረ ሲሆን  የላይኛውን ክፍል 
ደሞ ሸክ (መሪው) እና ተከታዮቹ ይዘውት ነበር።

መንግስቱ ከሚገኝበት ከዲቫን ካን ቀጥሎ አንድ የመቃብር 
ቦታ አለ። ከውስጡ በምርጥና አስደናቂ ጌጣጌጦች ያሸበረቀው 
ይህ መቃብር ከመካከለኛው የአዛርባጃን የኪነ-ህንጻ ስራዎች 
ምሳሌዎች ውስጥ አንዱ ነው። 

አርኪኦሎጅስቶች ከመቃብር አዳራሹ ወለል በታች 
የሽራቫን ሻህ ስርወመንግስት አባላት የነበሩ 14 መቃብሮች 
አግኝተዋል።

ከኪነ-ህንጻ እና ከታሪክ አንጻር ከላይ ከተገለጸው በማያንስ 
መልኩ ሳቢ የሆነው በ15ኛው ክ/ዘ መጀመሪያ ላይ የተገነባው 
የሻህ መስጅድ ነው።  ይህ መስጅድ በኪነ-ህንጻው ውበት እና 
22 ሜትር ቁመት ካለው ባለ ተፈጥሮአዉ አስገራሚ ሚናራ 
በቀር የተለየ ማስጌጫ የሌለው ተመጣጣኝነቱ በጥንቃቄ 
የተነደፈ በመሆኑ የተለየ ነው። 

በእርግጥ ምስራቅን ያለ ባህላዊ ሰውነት መታጥቢያ ቤት 
ማሰብ አይቻልም። የቤተ-መንግስቱ አንድ መጠነኛ ሰውነት 
መታጠቢያ ይዟል። ነገር ግን እንደሚባለውም አንድን 
መጽሃፍ ሽፋኑን አይቶ መፍረድ ልክ አይደለም። በባኩ 
ከጥንት ጀምሮ የአንድም ህንጻ የውጨኛውን ክፍል ከማስጌጥ 
ይልቅ የውስጠኛውን ክፍል ትክክለኛ መጠን መጠበቅ 
እና ውስብስብ  የስነ-ህንጻን መዋቅሮች በአግባቡ መከወን 
ይመረጣል። 

ሰውነት መታጠቢያ ቤቱ አንድ ትልቅ የሳሙና ክፍል 

ከገንዳ ጋር እና ሌሎች ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚሆኑ 
ክፍሎችን የያዘ ሲሆን ንጹህ ውሃ ደግሞ በአቅራቢያው ካለ 
የማያቋርጥ የውሃ ጉድጓድ ይገኛል። አንድ ትልቅ የማቀዝቀዣ 
ጉድጓድ ደግሞ ከመሬት በታች ካለ አንድ ጥልቅ የውሃ 
ማጠራቀሚያው ጋር ተገናኝቷል። መደቦች እና ግድግዳዎች 
ሙቀትን መመጠን በሚችል መተኮሻ መሳሪያ አማካኝነት  
ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ ተተኩሰዋል። 

ባኩ በ1500 በሳፋቪድ ወታደሮች በተያዘች ጊዜ 
ቤተመንግስቱም ተዘርፎ ነበር። ብዙ ሃብቶች በምርኮነት ወደ 
ታብሪዝ ተወስደው በአሁኑ ሰዓትም በሩሲያ፣ በፈረንሳይ፣ 
በቱርክ፣ በኢራን፣ በእንግሊዝ እና በአሜሪካ ሙዚየሞች 
ውስጥ ይገኛሉ። ከዚሁ ቤተ መንግስት የተወሰዱ ጥንታዊ 
መዛግብት በቫቲካን፣ በቴህራን፣ በሞስኮ እና በሳን ፒተርስበርግ 
የመጽሃፍት ማከማቻዎች ተቀምጠዋል። 

ከ12ኛው ክ/ዘ ህንጻ ግድግዳዎች ውጭ ደግሞ “የደራው 
ከተማ” (Boom Town) በመባል የሚታወቀውና ፈጣን 
የዘይት ኢንዱስትሪ እድገት የነበረበት በ19ኛው ክ/ዘ  ክስተት 
የነበረው ቦታ አለ። ከዚህ አዛርባጃን ግማሽ የሚሆነውን 
የአለማችን Yነዳጅ አቅርቦት ሸፍናለች። ከዛም  የአውሮፓ 
ምርጥ የኪነ-ህንጻ ባለሙያዎች ይህ የዘይት ሃብት ስቧቸው 
ወደ ባኩ ጎረፉ።

ከነዳጅ ገበያው መድራት ጋር ተያይዞ የሃገሪቱ ባህልም 
ማበብ ቻለ። ትያትር ቤቶች ተከፈቱ፤ ዘፋኞች እና ሙዚቀኞች  
ከአውሮፓ እየተጋበዙ መምጣት ቻሉ። እንዲያውም በወቅቱ 
አንድ የኦፔራ ትያትር በአንድ ደፋር ከበርቴ ተከፈተ 
ይባላል። አንዲት ታላቅ የኦፔራ ዘፋኝ ባኩን በምትጎበኝበት 
ጊዜ በከተማዋ ምንም ዓይነት  የትያትር ቤት እና የመዝፈኛ  
ቦታ አለመኖሩን ስትገነዘብ እጅጉን ተገርማ ነበር። በጊዜው 
የነበራትን የሙዚቃ ድግስ ካቀረበች በኋላ ትያትር ቤት እና 
የመዝፈኛ ቦታ ስለሌለ ዳግም ለመምጣት እንደማታስብ 
ገለጸች። ይህ የተከበረ ሰው ታዲያ የዚህችን ኦፔራ ዘፋኝ ስሜት 
በመገንዘብ ባኩ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ የኦፔራ ትያትር 
ይኖራታል ብሎ ቃል ከገባ በኋላ ትያትር ቤቱን በመገንባት 
ቃሉን ጠበቀ። ባኩ ታሪክን እና የአዛርባጃንን ህዝብ ማንነት 
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በውል ለሚገነዘቡ አዋቂዎች የሚሆኑ ቀልብን በሚስቡ 
ጥንታዊ ታሪኮች የተሞሉ የተለያዩ ቤተ መዘክር ህንጻዎች 
አሏት። ባኩ ውስጥ የታሪክ፣ ስነ-ጽሁፍ፣ ሙዚቃ፣ባህል፣ 
እና የስጋጃ ምንጣፍ ፣ትያትሮች እና ልዩ የሆኑ የአሸንጉሊት 
መጻህፍት ቤተመዘክሮችን ማግኘት ትችላለህ።

ከጥንት ጀምሮ የአዛርባጃን ህዝብ ባህልና ወግ ዋና 
መገለጫዎች ሆነው የቆዩት እንግዳ ተቀባይነት፣ታላላቅን 
ማክበር፣ ደካማን መርዳት፣ ሰላማዊነት እና መቻቻል ናቸው። 
ይህንንም ባኩን በመጎብኘት፣ በውብ ጎዳናዎቿ ሽርሽር 
በማድረግ፣ እና መንገደኞችን በማዋራት ልትታዘብ ትችላለህ። 
እንዲያውም ባኩን አንዴ የጎበኘ ሰው መመለሱ አይቀርም 
ተብሎ ይታመናል። ስለሆነም ባኩን መጎብኘት ይሻላል ወይስ... 
ለሚለው ጥያቄ መልስ መልካም ብቻ ነው የሚሆነው።

ታሪክን መዳበስ
የአዛርባጃን ባህላዊ ስጋጃ (ምንጣፍ) ፈላጊዎች በአለም 

ላይ ወደር የማይገኝላቸውን ጥራት ያላቸው በእጅ የተሰሩ 
ምርቶችንም ሆነ የፋብሪካ ስራዎችን ማግኘት ይችላሉ። 
በአዛርባጃን ሙያተኞች የተዘሩ የተዋቡ ምንጣፎች /
ዝጋጃዎች/ ሄርሚታዥን፣ ሎቭሬን፣ የኢስታንቡሉን ቶፕካፒ 
ቤተ መንግስት ቤተ-መዘክርን፣ የለንደኑን ቪክቶሪያ እና 
አልበርት ቤተ-መዘክርን እና የዋሽንግተኑን ቴክስታይል ቤተ-
መዘክርን አስውበዋል።

አዛርባጃናዊያን ለምንጣፎች /ዝጋጃዎች/ ለምን እንዲህ 
የጸና ፍቅር  ኖራቸው? ይህንን ለመረዳት ባኩ ውስጥ 
ወደሚገኘው  የፌሽታ መንደር (village of Gala) 
ወደሚባለው አንድ ከቤት ውጭ ያለ ቤተ-መዘክር መሄድ 
ያስፈልጋል። እዚህ ቦታ አርኪኦሎጂስቶች የጥንት ጥንታዊ 
ምሽግ እና ሰፈራ ቅሪቶችን አግኝተዋል። በዚህም ቦታ ላይ 
በመቶዎች የሚቆጠሩ ከድንጋይ ዘመን ከተሰሩ መገልገያዎች 
እና በቋጥኝ ተቀርጸው ከተሰሩ ሳህኖች ጀምሮ እስከ 19ኛው 
ክ/ዘ ምርጥ ሰረገላዎች ድረስ የተለያዩ  ዘመኖች ኤግዚቢቶችን 
የያዘ ታሪካዊ እና ስነ-ዘር ፓርክ ተሰርቶበታል። 

በዚህ ሙዚየም ውስጥ ታሪክን መዳበስ ትችላለህ። 
እንግዶች ባህላዊ የእጅ ስራዎችን በመስራት ራሳቸውን 
መፈተን ይችላሉ ወይም ደግሞ በጥንታዊ ክብረ በዓላት ላይ 

መሳተፍ ይችላሉ። ለባኩ ሰዎች የፌሽታ መንደር (Gala) 
ሁሉም ቤተሰቦች መጎብኘት የሚፈልጉት ዓይነት የመዝናኛ 
ማእከል  ነው። 

በአንድ የእጅ ባለሙያ ቤት ውስጥ አንድ ሁለት አሮጌ 
ምንጣፎች ይነጠፋሉ፤ ሌላ አንድ ሁለት ደግሞ ከእሳት 
ማንደጃው ፊትለፊት ከሚሆኑት የክብር ቦታዎች (መድረኮች)
ይነጠፋሉ። በቤት ውስጥ የአዜ ሪ ኢልማ ሸማኔዎች 
የሚጠቀሙት ዓይነት  የእንጨት የሽመና መስሪያም 
አለ። ምንጣፎች  እንደ መኝታ፣ ጠረንጴዛ  እና ስራ ቦታ 
ስለሚያገለግሉ በቤት ውስጥ ምንም ዓይነት  የቤት እቃ 
[አልጋ፣ ጠረንጴዛ እና ወንበር] አይኖርም። 

ይህ የትህትና ሁኔታ የአዘርባጃናውያን አያቶች የሆኑት 
እና ራሳቸውን በግድግዳና ጣራ ሳይገድቡ ሰፋፊ ሜዳዎችን 
እንደ ቤታቸው ቆጥረው የኖሩት የጥንት ዘላን ቱርኮች 
ህይወት የሚያንጸባርቅ ነው። በኋላም በካስፒያን ባህር እና 
በኮውኬዢያ መሃል በመከተም የከብት ማርባት፣ ከተለመደው 
ወጣ ያሉ ውብ የእጅ ስራዎችን የማግኘት እና የንግድ 
ፍቅራቸውን መከተላቸውን ገፉበት። የአዛርባጃን ካኖች በዋና 
ዋና የካራቫን መንገዶች  መገናኛዎች ላይ ረግተው ኖሩ። 

በበስሱ ከተቆፈረው የሙዚየሙ መስኮት በኩል 
የአሁኖቹ የጋላ ነዋሪዎችን ባለአንድ ፎቅ ቤቶች ማየት 
ትችላለህ። ከእነዚህ ቤቶች መካከል ከፊሎቹ ተመሳሳይ በሆኑ 
በሙዚየሙ ከሚታዩት የአለት ድንጋዮች የተሰሩ ይመስላሉ።  
ጸጉራም በጎች በጠባባብ መንገዶች ይሯሯጣሉ። በየቤቱ ግቢ 
ደግሞ ላሞች እና ውሾች ደግሞ ይጮሃሉ። እዚህ ጊዜ ለ200 
ዓመታት ያክል የቆመ ይመስላል። ሆኖም ግን ከእነዚህ ቤቶች 
ጀርባ ያለው እና በአካባቢው ያሉትን ኮረብታዎች አልፎ 
ከአድማስ ባሻገር ድረስ የሚዘረጋው የዘይት ደሪክስ ጫካ 
ጎብኝዎችን ወደ 21ኛው ክ/ዘ ይመልሳል። 

ለእሳት መስገድ
በባኩ ከተማ የሚገኘው ሱራካን መንደር ውስጥ 

በአዛርባጃን በጣም ዝነኛ የሆነው የአታሽጋ ቤተ-መቅደስ  
መስህብ ይገኛል። በድሮ  ጊዜ የሚቃጠል የነዳጅ ምንጭ 
በዚህ ነበር።

“የእሳት ምድር” የዞሮስትሪያን የሂንዱ የሃይማኖት ተጓዦች 
የአምልኮ  ቦታ ሆነ። የቤተ-መቅደስ  አልታር፣ ቤተ ጸሎት 
እና ክፍሎች/ህዋሳት ገነቡ። የህንጻው ሙሉ ክፍል እስከዛሬም 
ድረስ አለ። የተጎዱ ክፍሎቹም ጥገና ተደርጎላቸው አንዳንድ 
ጊዜም ከቤተመቅደሱ ማማ እና በመሰዊያው ላይ እሳት 
ይለኮሳል።

ብስኩት እና ምግብ 
አዛርባጃን ለተለያዩ  ብስኩቶች እና የኮውኬዢያ እና  

የምስራቃውያን ምግቦች  አፍቃሪያን ገነት ነች። የርሃብ 
ስሜት የተሰማው ቱሪስት ካባብ፣ ሉላ ካባብ፣ ጉታብ፣ 
ጣፋጮች እና ፒክል በማንኛውም ምግብ ቤት ውስጥ 
መብላት ይችላል። ሆኖም ግን በእያንዳንዱ ክልል የሆነ 
የተለየ ነገር ይቀርብለታል።

የ‘ኔ አዛርባጃን
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ሻኪ ውስጥ ዱሽባራ ሾርባ ከጠቦት ስጋ በተሰራ ሳምቡሳ 
እና ከእንቁላል ፍርፍር በማር ይቀርብለታል። ዛጋታላ 
ውስጥ ከፒላፍ በዶሮ ስጋ ሲቀርብ ጋንጃ ውስጥ ከሸርበት 
እና የክሬም ጌማግ ጋር ይቀርባል። በአዛርባጃን ገና ለዓለም 
መተዋወቅ ያለባቸው ጣፋጭ ምግቦች አሉ። እነኝህ ምግቦች 
በቤት ውስጥ ብቻ የሚዘጋጁ ናቸው። በጠቦት ስጋ የተሞላ 
ድንች እና ፖም፣ ስተርጀን ዓሳ በቲማቲም እና የወይራ ዘይት 
በአብሽሮ ወጥ እና  ዶልማ ድንች በስጋ እና የካሽ የበግ 
ስጋ ሌላ ቦታ ልታገኛቸው የማትችለው የአዛርባጃን ባህላዊ 
ምግቦች ናቸው። 

ምንም እንኳን ደስ የሚልና ጣፋጭ ቢሆንም የአዛርባጃን 
ባህላዊ ምግብ ብዙ መብላት ላልለመደው የሩሲያ ሰዎች 
ይበዛባቸዋል። ሌላ  የእራት ወይም የምስ ግብዣ ስትቀበል  
አቅምህን ለማወቅ ሞክር። 

ቬጀቴሪያኖችም የሚበሉት አያጡም። የፍራፍሬ ገነት 
በሆነቸው አዛርባጃን የቀሉ የምስራቅ እና የደቡብ ፍራፍሬዎች 
እና እንጆሪዎች፣ ሮማን፣ ከረን፣ አምበር ፐርሲመን፣ ክሬም 
የወይን ፍሬ፣ ፒች፣ እንቁ እንኰይ፣ በሉር በለስ፣ ግሽጣ፣ 
ለውዝ፣ ወይራ ፍሬ፣ ማር ሀብሀብ፣ ስኳር ሀብሀብ፣ ጣፋጭ 
ፖም፣ እና ሁሉም ዓይነት የወይን ፍሬዎች ያገኛሉ። 

እውነታዎች እና አሃዞች
• በአዛርባጃን ዓለም ዓቀፍ ጥቅም ያላቸው 65 መስህቦች 

ይገኛሉ (የባኩው አሮጌ ከተማ  በዩኔስኮ ዓለም ዓቀፍ 
ቅርስነት ተመዝግቧል)፣ 15 ተፈጥሯዊ እና ታሪካዊ ጥብቆች 
፣20 ጥብቅ ጨዋታዎች እና የአደን ግቢዎች አሉ።

• 86,600 ካሬ ሜትር ከሆነው የሃገሪቱ ጠቅላላ ስፋት 
ውስጥ ከግማሽ በላይ ወይም 47,000 ካሬ ሜትር 
የሚሆነው የነዳጅ ዘይት ክምችት ያለው ነው። የዘርፉ 
ባለሙያዎች በአዛርባጃን ከርሰምድር ውስጥ ያለው 
የነዳጅ ክምችት ወደ 3 ቢሊዮን ቶን እንደሚጠጋ 
ያትታሉ።

• የአዛርባጃን ዋና ከተማ ታይተው የማይታወቁ እና 
ብቸኛ የሆኑ ቤተ መዘክሮች አሏት። እነሱም:- 

	በዓለም አቀፍ ደረጃ በስብስብ  ተወዳዳሪ ያልተገኘለት 
የምንጣፎች እና ጠበባት መዘክር (Museum of Car-
pets and Applied Arts)

	በዓለም እጅግ ጥንታዊ የሆነውን ጋቫልዳሽ የድንጋይ 
አታሞ ጨምሮ ከ35,000 በላይ ስብስቦችን የያዘው 
የመንግስት የሙዚቃ ባህል መዘክር (State Museum 
of Musical Culture), 

	ልዩ የሆነው እና አንዳንዶቹ በአጉሊ መነጸር  ብቻ 
የሚነበቡ እና በሁሉም ቋንቋ የተጻፉ ከ5,000 በላይ 
የህጻናት መጽሃፍትን የያዘው ላንቲካ መጽሃፍት መዘክር 
(Museum of Miniature Books)

	በባለሙያዎች እና ዓለም አቀፍ የዘይትድርጅቶች 
የሚታወቀው የባኩ ዘይት ሙዚየም (Museum of 
Baku Oil)

ናቸው።
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