6 dekabr 2019-cu il, cümə
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Bu gün ölkədə
650 min ağac əkiləcək
kologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova
bildirib ki, dekabrın 6-da ölkə üzrə bir gündə
650 min ağac əkiləcək. Artıq ağac əkiləcək bütün
ərazilərdə torpaq hazırlıq işləri başa çatıb, çalalar
qazılıb, əkiləcək ağac tingləri ərazilərə gətirilib.

E

O qeyd edib ki, dahi şair İmadəddin Nəsiminin 650 illik
yubileyi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti Mehriban Əliyevanın bir gündə ölkəmizdə 650 min
ağacın əkilməsi təşəbbüsü ilə bağlı keçiriləcək ağacəkmə kampaniyası respublikanın bütün regionlarını əhatə edəcək: “Böyük şair
İmadəddin Nəsiminin dünya əhəmiyyətli poeziyasının beynəlxalq
aləmdə təbliği, xatirəsinin əbədiləşdirilməsi, Azərbaycanın ədəbi
və mədəni irsinin tanıdılması məqsədi daşıyan ağacəkmə kampaniyasında ictimaiyyətin nümayəndələri, diplomatik korpusun
və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, dövlət və özəl qurumların
əməkdaşları iştirak edəcəklər”.
Nazirliyin sözçüsü qeyd edib ki, 650 min ağacın əkilməsi
ölkəmizdə yaşıllıqların daha da artırılması, bütün bəşəriyyət üçün
qlobal problem olan iqlim dəyişikliyinin təsirlərinin azaldılması, karbon qazının
udulması, həm də
torpaqların şoranlaşmasının qarşısının
alınmasına müsbət
təsir göstərəcək:
“İnanırıq ki, bu aksiya
ilə insanları nəcib
təşəbbüslər ətrafında
birləşdirməyə yönələn
xeyirxah ənənənin əsası
qoyulacaq”.

“Xalq qəzeti”

A

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən
aldığımız məlumatda bildirilir ki, Dövlət
Proqramına əsasən baramaçılığın yem
bazasının genişləndirilməsi, yeni tut
(çəkil) bağlarının salınması üçün Kənd
Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Çin
Xalq Respublikasından calaq olunmuş
yüksək yarpaq çıxımına malik, iqlim
şərtlərinə davamlı tinglərin gətirilməsi
prosesi həyata keçirilir.
Bu məqsədlə Çin Xalq Respublikasından Azərbaycana 1 milyon ədəd tut
tingi gətirilib. Tinglərə Heydər Əliyev
Hava Limanında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən baxış
keçirilib. Bildirilib ki, tut tingləri müəyyən
olunmuş bölgülər üzrə rayonlarda baramaçılıq sahəsində fəaliyyət göstərən
fermerlərə pulsuz paylanacaq. Bu tinglər
calaq olunduğu üçün iqlimin əlverişsiz
amillərinə qarşı dözümlüdür, yaşıl kütlə
çıxımının keyfiyyətli olması səbəbindən
barama qurdundan əldə olunan məhsul
da bazar rəqabətinə davamlıdır.
Xatırladaq ki, indiyə qədər ölkəyə
3,5 milyon ədəd tut tingi gətirilib.
2016-cı ildə Çin Xalq Respublikasından 1,5 milyon tut (çəkil) tingi, 2017-ci
ildə 1 milyon ədəd, 2018-ci ildə isə
əlavə olaraq yenidən 1 milyon ədəd
tut tingi gətirilərək çinli mütəxəssislərin
müşayiəti ilə 38 rayonda intensiv
tipli tut bağlarının salınması təmin
olunub. Tut tinglərinin əkilməsi və digər

D

ölkədə həyata keçirilən islahatların hakimiyyətin digər
qolları kimi parlamenti də əhatə
etməsini vacib saymışlar. Bu
qərar Azərbaycanın müstəqilliyi
tarixində ilk belə siyasi hadisədir.
Bu mənada YAP həm yarananda,
həm hakim partiya statusunu qazandıqda və sonrakı fəaliyyətində
olduğu kimi, bu dəfə də siyasi
nümunə ortaya qoydu.

Mübariz GÖYÜŞLÜ,
“Müasir İnkişaf” İctimai
Birliyinin sədri

“Qazaxıstan və Azərbaycanı uzunmüddətli
iqtisadi münasibətlər birləşdirir”
Qazaxıstanın səfiri Serjan Abdıkarimov bildirib
ki, Qazaxıstan və Azərbaycanı uzunmüddətli iqtisadi
münasibətlər birləşdirir. Səfir qeyd edib ki, Q
 azaxıstan
Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev iki ölkə arasında
münasibətlərin inkişafına böyük əhəmiyyət verir: “Qazaxıstan müstəqillik dövründə 320 milyard dollardan çox
birbaşa xarici investisiya cəlb edib. Qazaxıstan tərəfindən
icra olunmuş iri infrastruktur layihələri ölkəyə indiki
inkişaf səviyyəsinə çatmağa imkan verib”.

Səfir hər iki ölkənin əməkdaşlıq tarixində
qeydə alınan vacib hadisələri, o cümlədən
Xəzər dənizinin dibi ilə keçən Trans-Xəzər
fiberoptik kabel xətti layihəsinin işə salınmasını
yüksək dəyərləndirib.

Serjan Abdıkarimov vurğulayıb ki,
Azərbaycan bundan sonra da Qazaxıstanın
vacib iqtisadi, investisiya və mədəni tərəfdaşı
olacaq.

“Xalq qəzeti”

Alimlər il ərzində təravətini itirməyən
yeni alma sortu yetişdiriblər
ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universitetinin tədqiqatçıları
saxlama şəraitinə riayət etməklə il ərzində xarab
olmayan yeni alma sortu yetişdiriblər. Meyvələr artıq
ABŞ-da satışa çıxarılıb.

“Enterprise” və “Honeycrisp” növlərinin birləşdirilməsi
nəticəsində yaranan yeni sort
almalar “Cosmic Crunch”
(“Kosmik xırtıltı”) adlandırılıb.
Sıx toxuma strukturuna,
yüksək miqdarda turşuluq və
şəkərə malik olan bu alma növü
+10 dərəcə temperaturda 12
aya qədər, soyuducuda altı aya

qədər, otaq temperaturunda isə
bir neçə həftə saxlanıla bilər.
Tədqiqatçılar qeyd edirlər
ki, adi alma sortlardan fərqli
olaraq yeni sort tünd ləkələrin
yaranması, donma, yerə düşmə
zamanı əzilmə, həmçinin
karbon qazının yüksək konsentrasiyası və oksigenin aşağı olması kimi prosseslərə qarşı zəif

Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının
t apşırığının icrası ilə əlaqədar Müdafiə naziri
general-polkovnik Zakir Həsənov və nazirliyin
digər rəhbər heyəti cəbhəboyu zonada tikintisi
davam edən bir neçə hərbi obyektdə olublar.

zərbaycanda baramaçılığın və ipəkçiliyin inkişafına
dair 2018-2025-ci illəri əhatə edən Dövlət Proqramı
çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir.
Dövlət Proqramında 2025-ci ilə qədər yaş barama istehsalı həcminin 6 min tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Proqramın
tədbirlər planına əsasən, yaxın illərdə baramaçılıq və ipəkçilik
sahəsində klaster yanaşmanın tətbiqinin dəstəklənməsi,
yeni məhsuldar ipəkqurdu cinsləri və hibridlərinin yaradılması, ilkin toxumçuluğun təşkili istiqamətində elmi-tədqiqat
işlərinin genişləndirilməsi, baramaçılıqla məşğul olan təsərrüfat
subyektlərini sənaye tut ipəkqurdu toxumu ilə təmin edəcək
toxumçuluq (qren) zavodlarının yaradılmasının dəstəklənməsi
nəzərdə tutulub.

ünən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının beşinci çağırış Milli Məclisinin buraxılması və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə
növbədənkənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında sərəncam
imzalayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının beşinci çağırış Milli Məclisi buraxılıb, Milli Məclisə
növbədənkənar seçkilər 2020-ci il fevralın 9-na təyin edilib.

qın milli-mənəvi sərvəti olduğunu
vurğulayan natiq bildirdi ki, dövlət
başçısının rəhbərliyi ilə həyata
keçirilən islahatlar da Azərbaycan
xalqının sosial rifahının daha da
yüksəldilməsinə yönəlib.
M.Göyüşlü bildirdi ki, Yeni
Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının təşəbbüsü respublika parlamentinin ölkədə aparılan islahatlarla ayaqlaşması, ona inamın
artırılması üçün çox önəmlidir.
Buna görə də parlamentdə YAP-ı
təmsil edən Milli Məclisin
üzvləri haqlı olaraq Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə

Müdafiə naziri
cəbhə bölgəsində

Çindən Azərbaycana
1 milyon tut tingi gətirilib

Məqsəd ölkəmizin sürətli
inkişafına nail olmaqdır

“Müasir İnkişaf” İctimai
Birliyinin sədri Mübariz Göyüşlü parlamentin buraxılması
ilə bağlı məsələyə münasibət
bildirərkən dedi:
– Prezident İlham Əliyev
tərəfindən əsası qoyulan islahatların məramı hakimiyyətin bütün
qollarını bu prosesə qoşmaq,
resurslardan tam və səmərəli
istifadə etmək, mövcud potensialı
hərəkətə gətirmək və əhalinin
həyat səviyyəsini daha da yaxşılaşdırmaqdır.
Azərbaycan xalqının ən böyük
uğuru dövlət müstəqilliyinin
bərpası və onun qorunub saxlanılmasıdır. Müstəqilliyin hər bir xal-
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həssaslığa malikdir. Qeyd edək
ki, alimlər yeni alma sortunun
yetişdirilməsi ilə 1997-ci ildən
məşğul olurdurlar.

“Xalq qəzeti”

 ulluq işlərinin həyata keçirilməsində
q
fermerlərə müvafiq məsləhət xidmətləri
göstərilməkdədir.
Dövlət başçısının “Azərbaycan
Respublikasında ipəkçiliyin madditexniki bazasının yaxşılaşdırılması ilə
bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 2017-ci
il 19 may tarixli və “İpəkçiliyin inkişafına
dövlət dəstəyinin davam etdirilməsi ilə
bağlı tədbirlər haqqında” 2017-ci il 6
oktyabr tarixli sərəncamlarına uyğun
olaraq Qax Damazlıq İpəkçilik Stansiyasının bərpası, əlavə istehsal sahələrinin
yaradılması və müasir avadanlıqlarla
təchiz olunması, habelə tut (çəkil)
tinglərinin və barama toxumlarının
tədarük edilməsi və məhsul istehsalçılarına əvəzsiz verilməsi məqsədilə
silsilə tədbirlər həyata keçirilib. Barama
istehsalı ilə məşğul olan şəxslərə emal
müəssisələrinə təhvil verdikləri baramanın hər kiloqramına görə 5 manat
məbləğində subsidiyanın, 4 manat isə
emal müəssisəsi tərəfindən verilməsi
bu sahəyə marağı daha da artırıb.
Hazırda respublikamızın 38 rayonunun
əhatə edən 5543 nəfər istehsalçının
bu sahədə məşğulluğu təmin edilib.
Nəticədə, 2019-cu ildə 641 ton barama
istehsalına nail olunub və dövlət büdcəsi
hesabına 3 milyon 100 min manat
subsidiya ödənilib. Bu il ilk dəfə olaraq
Zərdab rayonunda 300 qutu, Tərtər

rayonunda isə 50 qutu tut ipəkqurdunun
ikinci yemləməsi həyata keçirilib və
hər qutu ipəkqurdundan 20 kq olmaqla cəmi 7 min kq yaş barama isrehsal
edilərək emal müəssisələrinə təhvil
verilib. İpəkçilik üzrə Dövlət Proqramının
icrası ilə bağlı 2019-cu il üçün investisiya proqramına uyğun olaraq Zərdab,
Füzuli, Bərdə, Ağsu, Zaqatala rayonlarının hər birində istehsal gücü 200 ton
olan barama qurutmaxanalarının və
120 kvadratmetr sahəsi olan inkubasiya
otaqlarının tikintisinə başlanıb.
Dövlət Proqramına uyğun olaraq yaxın illərdə baramaçılığın güclü
inkişafını təmin etmək məqsədilə tut
bağlarının sahəsinin artırılması, Aqrar
Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Baytarlıq
Elmi-Tədqiqat İnstitutunun ixtisaslaşmış
laboratoriyasında süni yem istehsalına nail olmaqla barama istehsalının
həcminin artırılması planlaşdırılır. Eyni
zamanda, barama istehsalçılarının
üzləşdikləri problemlərin operativ həll
edilməsi məqsədi ilə Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyində 11 nəfərdən ibarət Barama
İstehsalçıları Şurası yaradılıb ki, bu şura
yaxın gələcəkdə sahənin strateji inkişafının təmin edilməsi üçün öz tövhəsini
verəcək.

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən
məlumatda bildirilir ki, nazirə məruzə edilib ki, istifadəyə
verilməsi planlaşdırılan hərbi şəhərciklər su, qaz, istilik və
digər kommunikasiya sistemləri ilə tam təmin olunacaq, hərbi
obyektlərdə ən müasir qurğular quraşdırılacaqdır.
Hərbi şəhərciklərdə qərargahlar, hərbi qulluqçular üçün
xidməti mənzillər, əsgər yataqxanaları, yeməkxanalar, döyüş
texnikası üçün saxlanclar, digər inzibati bina və qurğular
inşa ediləcək. Eyni zamanda burada hərbi polisin xidməti
fəaliyyətinin təşkili üçün otaqlar, müvafiq məişət və ictimai
iaşə obyektləri, o cümlədən qazanxana, hamam-camaşırxana kompleksləri, tibb məntəqələri və digər infrastruktur
obyektlərinin tikilməsi də nəzərdə tutulub.
Hərbi obyektlərdə aparılan tikinti işlərinin gedişini yoxlayan Müdafiə naziri bu işlərinin keyfiyyətli aparılması və
vaxtında başa çatdırılması ilə əlaqədar tapşırıqlar verib.

Samirə ƏLIYEVA,
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan ilə Pakistan arasında hərbi
sahədə əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir
 Dekabrın 5-də Azərbaycan Respublikasının Müdafiə
naziri general-polkovnik Zakir Həsənov diplomatik fəaliyyəti
başa çatan Pakistan İslam Respublikasının ölkəmizdəki
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Said Xan Mohmand ilə görüşüb.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər
ki, Azərbaycan ilə Pakistan arasında
bütün sahələrdə olduğu kimi hərbi
sahədə də əməkdaşlığın inkişaf etdiyini vurğulayan Müdafiə naziri bunun
gələcəkdə də davam etdiriləcəyinə
əminliyini ifadə edib.
Görüşdə hərbi əməkdaşlığın hər iki
ölkənin maraqlarına cavab verdiyi əsas
gətirilərək bu istiqamətdə səylərin daha
da artırılmasının zəruriliyi vacib hesab
edilib. Ölkələrimizin yerləşdiyi regionda
baş verən son hadisələrin müzakirəsi
zamanı Azərbaycan Ordusu ilə Pakistan Silahlı Qüvvələrinin müxtəlif qoşun
növlərinin, o cümlədən xüsusi təyinatlı
qüvvələrin cəlb edilməsi ilə birgə
hərbi təlimlərin keçirilməsi, təcrübə
mübadiləsi məqsədilə hərbi qulluqçuların qarşılıqlı səfərlərinin təşkili və

Belə ki, ölkədəki radikal qüvvələr
sivil qaydada siyasi mübarizə aparmaq istəmirlər. Əslində, onların buna
gücü çatmır. Müxalifət xalqın gözündə
etibarını çoxdan itirib. Müxalifət başçıları etiraf etməsələr də, özlərinin
gücsüzlüklərini başa düşürlər. Lakin
hakimiyyətə qarşı tutduqları aşkar
qərəz və qisasçılıq yolundan əl
çəkmək də istəmirlər.
Bəllidir ki, demokratik cəmiyyətin
əsas şərtlərindən biri sağlam,
konstruktiv müxalifətdir. Azərbaycan
dövləti sivil, konstruktiv müxalifətin
olmasında daha maraqlıdır. Lakin
nüfuzunu çoxdan itirmiş müxalifət
başçıları reallıq hissindən uzaq
düşüblər.
Hakimiyyət olimpinə yüksəlmək iddiasında olan hər bir siyasi qüvvə öz
nüfuzuna, potensialına görə iqtidarla
siyasi müstəvidə az-çox yarışmaq
gücündə olmalıdır. Azərbaycan
müxalifətinin belə bir səviyyəyə qalxa
biləcəyi onun yatar, yuxusuna belə
gəlməz.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev bu il noyabrın 26-da Konqres
Mərkəzində Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibətilə
keçirilən mərasimdəki nitqində demişdir: “...Bu gün müxalifət düşərgəsində
boşluq yaranıbdır və bizi istəməyənlər
gənclərdən istifadə etmək istəyirlər
ki, onları xalqın üstünə qaldırsınlar.
Sağlam müxalifət yaradılmalıdır.
Dövlətçiliyə sadiq olan, xalqa bağlı olan, doğrudan da təklif verən,

Samirə ƏLIYEVA, “Xalq qəzeti”

bir sıra digər məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.
Regiondakı hərbi-siyasi vəziyyətə
toxunan Müdafiə naziri ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bağlı Pakistanın ölkəmizin ədalətli mövqeyini
beynəlxalq təşkilatlarda dəstəklədiyinə
görə minnətdarlığını bildirərək vurğulayıb ki, Azərbaycan da Pakistan İslam
Respublikasının ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyir.
Ölkəmizdə diplomatik fəaliyyəti
müddətində Azərbaycan-Pakistan arasında hərbi və hərbi-texniki sahələrdə
əlaqələrin genişləndirilməsində
göstərdiyi səylərə görə səfirə
təşəkkürünü bildirən general-polkovnik
Z.Həsənov ona gələcək işlərində də
uğurlar arzulayıb.
Diplomat isə öz növbəsində
ölkəmizdən xoş təəssüratlarla ayrıldı-

ğını, Azərbaycan dövlətinin və xalqının
daim səmimi dostu olaraq qalacağını
bildirib. Səfir qeyd edib ki, ölkələrimizin
coğrafi baxımdan bir-birindən uzaq
məsafədə yerləşməsinə baxmayaraq,
xalqlarımız arasında tarixən dostluq
münasibətləri mövcuddur. Müxtəlif

sahələrdə münasibətlərin genişlənərək
xeyli gücləndiyini qeyd edən pakistanlı səfir iki ölkənin hərbi sahədə
əməkdaşlığının böyük potensialının
olduğunu bildirib.
Görüşdə ölkələrimiz arasında
hərbi, hərbi-texniki, hərbi-təhsil və

digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf
perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi
aparılıb, iki ölkə arasında hərbi
əməkdaşlığın dostluq və qardaşlıq
münasibətləri üzərində qurulduğu və
tərəflər üçün qarşılıqlı faydalı olduğu
vurğulanıb.

Müxalifət konstruktiv mövqe tutmalı
və dövlətçiliyə xidmət etməlidir

A

zərbaycanda sivil, demokratik dövlət quruculuğu
prosesi uğurla davam edir. Ölkəmizdə fundamental insan hüquq və azadlıqlarının bərqərar olduğu
vətəndaş cəmiyyəti formalaşır. Lakin ölkədə uzun illər
ərzində normal, konstruktiv müxalifətin yarana bilməməsi
ölkənin siyasi spektrində ləkə kimi görünür. Günahkar
radikal müxalifətin özüdür.
hakimiyyəti tənqid edən, amma konstruktiv təklif verən, yol göstərən”.
Dövlətimizin başçısı sonra demişdir: “Ancaq biz sevinərik əgər belə
müxalifət yaranarsa. Doğrudan da
bizim işimizə kömək olar. Biz hər şeyi
indi öz üzərimizə götürmüşük, bəlkə
də hansısa alternativ yanaşma, yaxud
da ki, mövqe kömək edə bilər. Amma
yoxdur və yaxın üfüqlərdə də görünmür”.
Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev hesab edir ki, ölkəmizdəki radikal
müxalifət partiyaları adlarının daxildə
və xaricdə müxtəlif fırıldaqlarda hallanması onların imicini ləkələyib.
Politoloqların fikrincə, siyasi
partiyaların güclü olması cəmiyyətin
və ictimai nəzarətin fəallaşması,
siyasətin və siyasi proseslərin normal
məcrada getməsi, hakimiyyətin,

hakimiyyət qollarının sağlam təməllər
üzərində qurulması deməkdir.
Azərbaycan xalqı çox yaxşı bilir
ki, bu gün özünü müxalifət adlandıran bir dəstə xaricdən idarə olunur.
Onlara xaricdən əmrlər verilir və
nəticədə müəyyən qədər hərəkətə
keçir, fəallaşırlar. Sonra da görəndə
ki, mitinqlərinə min nəfərdən az adam
gəlir, necə deyərlər, suyu süzüləsüzülə, yenə kənara çəkilirlər. Bu, bir
daha onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı xaricdən idarə olunan ünsürlərin –
“beşinci kolon”un ölkəmizdə hansısa
mövqelərə sahib olmasına heç vaxt
imkan verməyəcək.
Radikal müxalifətin başçıları
unudurlar ki, dövlətimiz indi 90-cı
illərdəki Azərbaycan deyil. Ölkə
iqtidarı da kifayət qədər güclü,
dünyada böyük nüfuza malik, öz milli

maraqlarını müdafiə etməyi bacaran bir hakimiyyətdir. Demokratik,
hüquqi dövlət quruculuğu hazırkı
iqtidar üçün başlıca vəzifədir və
bu istiqamətdə ardıcıl, prinsipial
siyasət həyata keçirilir. Azərbaycan
hakimiyyəti ərazi və əhali baxımından kiçik bir dövləti beynəlxalq
arenada söz sahibinə çevirdiyi və
dünya siyasətinin zirvəsində ciddi aktor kimi çıxış etdiyi halda, destruktiv
müxalifət ayrı-ayrı anti-Azərbaycan
dairələrin təsiri altında ölkəni geriyə
sürükləməyə çalışır.
Azərbaycanda sabitliyi pozmaq
istəyənlər bu xalqın düşmənləridir.
AXCP sədri Əli Kərimli ölkə
ictimaiyyəti arasında heç bir nüfuzu olmayan bir siyasətbazdır. Bu
vaxta qədər bir nəfər də olsun normal
təfəkkürlü, sağlam düşüncəli insan
onun çağırışlarına qoşulmayıb və
bundan sonra da qoşulmayacaq.
Azərbaycan xalqı qanuni yolla
seçdiyi iqtidara sadiqdir və onun
siyasətini tamamilə dəstəkləyir.
Sadəcə, bu gün Azərbaycanın
müstəqilliyi, söz sahibi olması regionda və dünyada bədxahlarımızı bərk
narahat edir.

M.HACIXANLI,
“Xalq qəzeti”

