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Prezident İlham Əliyevin 2021-ci 
mayın 7-də imzaladığı sərəncamla 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
elan edilmiş Şuşa şəhərinin qorunması, 
bərpası, öyrənilməsi, inkişafı və təbliği 
sayəsində hazırda mühüm tədbirlər 
həyata keçirilir. Danılmaz faktdır ki, 
Şuşa işğaldan azad olunduqdan dərhal 
sonra mədəniyyət paytaxtımızda sürətli 
bərpa-quruculuq işlərinə start verilib, 
bütün sahələr üzrə kompleks layihələr 
reallaşdırılır. Şəhərin əsl tarixi siması-
nın bərpası yönündə nəhəng layihələr 
gerçəkləşdirilir. “Xarıbülbül” festivalı 
və digər layihələrin həyata keçirilməsi 
Azərbaycan xalqının mənəvi, tarixi, 
mədəni irsinin dünyada tanıdılma-
sına, qorunaraq gələcək nəsillərə 
ötürülməsinə misilsiz töhfədir. 

2022-ci il mayın 12-də V “Xarıbül-
bül” Beynəlxalq Folklor Festivalının 
açılışı baş tutdu. Mərasimin açılışında 
Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyeva, 
mədəniyyət, ictimaiyyət nümayəndələri, 
xarici qonaqlar iştirak edirdilər. Festivala 
10 ölkədən müxtəlif folklor üslublarında 
musiqiçilər, rəqs kollektivləri, həmçinin 
Azərbaycanın müxtəlif regionların-
dan folklor kollektivləri qoşulmuşdu. 
Festival çərçivəsində Cıdır düzündə 
Azərbaycanda yaşayan müxtəlif xalq-
ların musiqi yaradıcılığı “Azərbaycan 
musiqisində multikulturalizm” mövzu-
sunda təqdim edildi, eləcə də, xalq 
mahnıları və klassik musiqidən ibarət 
proqram təşkil olundu.

 Füsünkar təbiəti ilə göz oxşayan, 
qeyri-adi gözəlliyi ilə seçilən, qədim 
Şuşa şəhərində təşkil olunan bu gözəl 
musiqi bayramında iştrak etmək mənim 
də qismətimə düşdü. Hər zaman öz 
təbii gözəlliyi ilə diqqət çəkən Şuşa 
insan ruhunu, sözün əsl mənasında, 
ovsunlayır, onun qəlbini və düşüncəsini 
fəth edir. Bəlkə elə buna görədir ki, 
ömründə bir dəfə belə olsun Şuşaya 
səfər edən insan artıq heç vaxt onu 
unuda bilmir, insanların qəlbində və 
düşüncəsində özünə əbədi yer tutur. 

Mən də bu gözəl, füsünkar 
təbiətdən ilhamlanaraq, Şuşanın 
Cıdır düzündə keçirilən festivaldakı 
rəngarəg çıxışlar haqqında öz fikirlərimi 
oxucularla bölüşmək istəyirəm. Öncə 
qeyd edim ki, “Xarıbülbül” Beynəlxalq 
Folklor Festivalının keçirilməsinin çox 
böyük tarixi əhəmiyyəti var. Qaraba-

ğın incisi, Azərbaycanın mədəniyyət 
beşiyi olan Şuşa ölkəmizin qədim 
tarixini özündə yaşadır. Eləcə də, bu 
şəhər milli mədəniyyətimizin mərkəzi, 
poeziyamızın və musiqimizin beşiyi-
dir. Məhz ona görə Şuşanı Qarabağın 

döyünən ürəyi adlandırırlar. Şuşanın 
bərpası, dirçəldilməsi, tarixi simasının 
qaytarılması regionun mədəniyyət 
mərkəzinin yenidən dirçəldilməsi 
deməkdir. Bu, həm də milli qürurumu-
zun, mənliyimizin, mədəniyyətimizin, 
incəsənətimizin, tariximizin bərpa 
edilməsi, yenidən yüksəliş mərhələsinə 
daxil olmasıdır. 

“Xarıbülbül” festivalının iştirakçıları-
nın çıxışlarını iki yerdə – Cıdır düzündə 
və dünya şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı 
Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi yaxınlığında 
quraşdırılmış kiçik səhnədə dinlədik. 

Festival tədbirlərinə Azərbaycan, 

Mali, Türkiyə, Özbəkistan, Gürcüs-
tan, Tunis, Misir və Pakistandan olan 
musiqiçilər, rəqqasə və müğənnilər 
dəvət edilmişdi. Üç gün ərzində festival 
səhnəsində təkcə Azərbaycanın deyil, 
həmçinin dəvət olunmuş digər ölkələrin 
ən yaxşı musiqi kollektivlərinin uğurlu 
çıxışları dinləyicilər tərəfindən böyük 
rəğbətlə qarşılandı. Onlar öz ölkələrinin 
folklorunu, xalq musiqisinin digər müasir 
musiqi janrları ilə sintezini məharətlə 
təqdim etdilər. Festival çərçivəsində 
keçirilən tədbirləri dövlət rəsmiləri ilə ya-
naşı, Azərbaycanın yaradıcı ziyalıları – 

yazıçılar, bəstəkarlar, jurnalistlər, habelə 
Şuşada xidməti borcunu yerinə yetirən 
Azərbaycan Ordusunun hərbi qulluqçu-
ları çox qürur duya-duya, fəxarət hissi 
ilə izləyirdilər. Festivala Mədəniyyət 
naziri Anar Kərimov da qoşulmuşdu.

Festivalın açılış konserti Fikrət 
Əmirov adına Azərbaycan Dövlət 
Mahnı və Rəqs Ansamblının ifasın-
da “Vətən süitası” ilə başladı. Daha 
sonra Azərbaycan Milli Konservatori-
yasının məzunları, Əməkdar artistlər 
İlkin Əhmədov, Babək Niftəliyev və 
Səbinə Ərəblinin ifasında “Qarabağ 
şikəstəsi” səsləndi. “Qarabağ şikəstəsi” 

məhz bu gün Şuşada, Cıdır düzündə 
səslənərkən xalqın qalib obrazını ya-
radırdı. Təbii ki, bu da qürurverici anlar 
idi.

Daha sonra Azərbaycanın Xalq ar-
tisti Polad Bülbüloğlunun ifasında “Çal 
oyna” xalq mahnısı, “Cəngi” Estrada 
Folklor Rəqs Ansamblının “Tənzərə”, 
Əməkdar artist Şirzad Fətəliyev və 
nəfəs alətləri qrupunun “Turacı” xalq 
rəqsləri də böyük coşqu ilə qarşılandı.

Malinin “Şeyx Tidiane Sek” etno-
caz qrupu “Sanqa Bo” kompozisiyasını, 
“Pakistan rəngləri” qrupu “Bhanqra” 

rəqsini, “Melitassi” Gürcü Folklor Rəqs 
Ansamblı “Svanuri” rəqsini, həmçinin 
Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblı 
avar xalq rəqsini, Tunisin “Yuma” dueti 
“Smek” kompozisiyasını, Özbəkistanın 
“Baxor” Dövlət Rəqs Ansamblı isə 
“Bayot” xalq rəqsini təqdim etdilər. 
Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin 
ən qədim sahələrindən biri olan şifahi 
ənənəli aşıq sənətinin tanınmış ifaçıları 
möhtəşəm şəkildə çıxış etdilər.

Festival ikinci günü işini dünya 
şöhrətli Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir 
Hacıbəylinin abidəsi yaxınlığında qu-
raşdırılmış kiçik səhnədə davam etdirdi. 
Burada həm Azərbaycan, həm də xarici 
caz qrupları öz rəngarəng ifalarını 
dinləyicilərə təqdim etdilər. 

XVIII əsrin II yarısından Şuşa musiqi 
mərkəzinə çevrilmiş və Azərbaycan mu-
siqisinin yüksəlişinə səbəb olmuşdur. 
Bu gün böyük qürur hissi ilə bildirmək 
istəyirəm ki, Cıdır düzündə “Xarıbül-
bül” Beynəlxalq Folklor Festivalının 
keçirilməsi hələ başlanğıcdır. Bundan 
sonra Azərbaycanda bayram bayrama 
qarışacaq, böyük layihələrimiz hazırla-
nacaq. Qədim odlar yurdunun növrağı 
hələ qabaqdadır. “Xarıbülbül” musiqi 
festivalı isə o xoş günlərin müjdəsidir.

Siyavuş KƏRİMİ,  
Azərbaycan Milli 

Konservatoriyasının rektoru, 
Xalq artisti, professor

Nəsimi rayonunda yeni  
“Abad həyət” istifadəyə verilib

Hər iki binanın fasadları 
və dam örtükləri əsaslı təmir 
edilib, yeni yağış suları axıdan 
borular və navalçalar quraşdı-
rılıb, giriş qapıları və pilləkən 
qəfəslərinin pəncərələri 
dəyişdirilib. Əraziyə 2 min 
kvadratmetrlik asfalt örtüyü 
çəkilib, 1500 kvadratmetrlik 
qazon, 500 kvadratmetrlik 
tamet daşı, 300 metrlik bardür 
döşənib. Həyətin istinad divarı 
bərpa olunaraq aqlay daş-
la üzlənib,  əlillərin sərbəst 
hərəkəti üçün panduslar 
quraşdırılıb. Müxtəlif yerlərdə 
tullantıların atılması üçün zibil 
qutuları qoyulub.

Sakinlərin dincəlib-
əylənməsi üçün binaların 
qarşısında söhbətgah və 
oturacaqlar qoyulub, müxtəlif 
növ uşaq oyun elementləri 
və idman qurğuları quraşdı-

rılıb. Abadlıq işləri aparılan 
ərazidəki yaşıllıqların bərpası 
ilə yanaşı, məhəllədə 50 ədəd 
müxtəlif növ həmişəyaşıl 
ağac, 500-dən artıq gül-
çiçək kolu əkilib. Yaşıllıqların 

suvarılması üçün yeni şəbəkə 
qurulub, yağıntı sularının 
kənarlaşdırılması üçün 
kanalizasiya xətti çəkilib. 
Həyətin işıqlandırma sistemi 
də təzələnib.

Rayonun mikrorayonlar 
massivində aparılan abadlıq-
quruculuq və yenidənqurma 
işlərini əhali böyük razılıqla 
qarşılayır. Görülən bu işlərə 
görə rayon sakinləri pay-
taxtın sosial inkişafını daim 
diqqətdə saxlayan ölkə 
başçısı İlham Əliyevə dərin 
minnətdarlıqlarını bildirirlər.

Hazırda rayonun daha 
bir neçə ünvanında abadlıq-
quruculuq və yenidənqurma 
işləri aparılır.

R.TAHİR,  
“Xalq qəzeti”

Qazaxda rayon icra 
hakimiyyəti, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası 
Folklor İnstitutu, Erzincan 
Binali Yıldırım Universiteti, 
Bakı Dövlət Universitetinin 
Qazax filialı və “Aşıq 
Şəmşir” Mədəniyyət 
Ocağının birgə təşkilatçılığı 
ilə Aşıq Şəmşir və Xalq şairi 
Səməd Vurğunun xatirəsinə 
həsr edilmiş “Aşıq sənəti 
və yazılı ədəbiyyat” 
mövzusunda Beynəlxalq 
Elmi Konfrans keçirilmişdir.

Ədəbiyyat Muzeyində keçirilən konfrans-
da Qazax Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Rəcəb Babaşov, icra aparatının məsul işçiləri, 
qonaqlar və ictimaiyyət nümayəndələri, Qa-
zax və Kəlbəcər aşıqları, ziyalılar, ağsaqqallar 
iştirak etmişlər. 

Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Qazax 
şəhərinin mərkəzində yerləşən Şəhidlər 
xiyabanını ziyarət edərək memorial önünə tər 
qərənfillər düzmüş, torpaqlarımızın azadlığı 
uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin 
əziz xatirəsini ehtiramla yad etmişlər.

Daha sonra tədbir iştirakçıları Ədəbiyyat 
Muzeyinin foyesində Aşıq Şəmşirlə Xalq şairi 
Səməd Vurğunun fotolarından, kitablarından 
ibarət guşəyə, həmçinin Qazax Rayon İcra 
Hakimiyyətinin dəstəyi, Qazax Dövlət Rəsm 
Qalereyasının və Qazax Uşaq-Gənclər İnkişaf 
Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 
“Səməd Vurğun və Aşıq Şəmşir dostluğu 
sazın-sözün vəhdətində” adlı rəsm sərgisinə 
baxmışlar. 

Ədəbiyyat Muzeyinin akt zalında da-
vam edən tədbirdə Qazax Rayon İcra 
Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov çıxış 
edərək konfrans iştirakçılarını, qonaqları sa-
lamlamış, səmimi ürək sözlərini çatdırmışdır. 
Aşıq Şəmşir və Xalq şairi Səməd Vurğunun 
xatirəsinə həsr edilmiş “Aşıq sənəti və yazılı 
ədəbiyyat” mövzusunda keçirilən Beynəlxaq 
Elmi Konfransın əhəmiyyətindən söz açan 
icra hakimiyyətinin başçısı bu günün qazax-
lıların yaddaşına tarixi gün kimi yazıldığını 
diqqətə çatdırmışdır. 

Rayon rəhbəri demişdir ki, 2009-cu il 
sentyabrın 30-da Azərbaycan  Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin və Azərbaycan Res-
publikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun rəhbəri Mehriban xa-
nım Əliyevanın yüksək diqqət və qayğısı 
sayəsində Azərbaycan mədəniyyətinin 
tarixinə daha bir parlaq səhifə yazılmışdır. 
 UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni İrsin 
Qorunması üzrə Komitəsinin həmin gün 
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Abu-Dabi 
şəhərində keçirilən 4-cü sessiyasında quru-
mun yekun qərarına əsasən Azərbaycanın 
aşıq sənəti  UNESCO-nun Qeyri-Maddi 

Mədəni İrs Siyahısına daxil edilmişdir. Bu 
hadisə aşıq sənətinin Azərbaycan mədəni 
irsinin ən qədim nümunələrindən biri olduğu-
nu beynəlxalq səviyyədə bir daha təsdiqləyir. 
Bu uğur Azərbaycan Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasətin və 
xalqımızın mədəniyyətinə göstərdiyi yüksək 
qayğının nəticəsidir.

Rəcəb Babaşov demişdir ki, yurdumuzda 
Aşıq Şəmşir poeziyasının vurğunu olma-
yan, onun şəxsiyyətini sevməyən, şeirlərini 
bilməyən, əzbərləməyən tək-tək aşıq olar. 
Təkcə aşıqlar, şairlər deyil, bütövlükdə xalqı-
mız Aşıq Şəmşiri sevir və onun adı gələndə 
böyük qürur hissi keçirir. Bu gün deyə bilərik 
ki, Xalq şairi, ölməz sənətkar Səməd Vurğun 
və klassik aşıq sənətinin son nümayəndəsi 
Aşıq Şəmşir qəlblərdə daim qoşa yaşayacaq-
lar.

Konfransda AMEA Folklor İnstitutunun 
baş direktoru, akademik Muxtar Kazımoğlu-
İmanov, Əməkdar jurnalist Adil Cəmil, BDU 
Qazax filialının direktoru Arif Rüstəmov, 
“Qazax” Xeyriyyə İctimai Birliyi idarə heyətinin 
sədri İlham Pirməmmədov, Kırşehir Ahi 
Evran Üniversitetinin professoru, doktor 
Kubilay Kolukırık, Azərbaycan Jurnalistlər 
Birliyinin sədri, “Ayna”, “Zerkalo” qəzetlərinin 
təsisçisi və baş redaktoru Elçin Şıxlı, Uk-
rayna-Gürcüstan Beynəlxalq Universitetinin 
professoru doktor Mahmud Kamaloğlu, “Aşıq 
Şəmşir” Mədəniyyət Ocağının sədr müavini, 
Yeni Azərbaycan Partiyası Kəlbəcər Rayon 
Təşkilatının sədri Həbib Misirov, Erzincan 
Binali Yıldırım Universitetinin professoru 
doktor Ali Kafkasyalı, Azərbaycan Respublika-
sının Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan 
Respublikasının Xalq rəssamı, Azərbaycan 
Rəssamlar İttifaqının sədr müavini Ağaəli 
İbrahimov və başqaları çıxış edərək tədbirin 
əhəmiyyətindən, işığına yığışdıqları saz-söz 
ustalarının qüdrətindən danışmış, yaradıcılı-
ğından nümunələr gətirmişlər.

Sonda “Səməd Vurğun və Aşıq Şəmşir 
dostluğu sazın-sözün vəhdətində” adlı şeir və 
rəsm müsabiqələrinin qalibləri mükafatlandı-
rılmışlar.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri       

Çətin pandemiya şəraitinə baxma-
yaraq, Azərbaycan kəndi 2021-ci ili 
nəzərəçarpan uğurlarla yola salmışdır. 
Belə ki, ötən il ərzində ölkədə buğda, 
dən üçün qarğıdalı, şəkər çuğunduru, 
kartof, meyvə və giləmeyvə, üzüm, yaşıl 
çay yarpağı, tütün istehsalı və tədarükü 
xeyli artmışdır. Bütövlükdə, 2021-ci 
ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 
məhsullarının ümumi istehsal həcminin 
dəyəri faktiki qiymətlərlə 9163,4 milyon 
manat təşkil edib ki, bunun da 50,8 
faizi heyvandarlıq, 49,2 faizi bitkiçilik 
sahələrinin payına düşüb.

Ötən il Azərbaycanda kənd 
təsərrüfatı, meşə və balıqçılıq 
sahələrində yaradılan əlavə dəyərin 
ÜDM-də payı 5,9 faiz təşkil edibdir. 
2021-ci ilin yanvar–dekabr ayları 
ərzində 877,2 milyon ABŞ dolları 
həcmində kənd təsərrüfatı məhsulu 
ixrac edilib. 2021-ci ildə kənd təsərrüfatı 
məhsulları ixracının həcmi özündən 
əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətdə 
dəyər ifadəsində 15,1 faiz artıb.

Azərbaycan iqtidarı kənd təsərrüfatı 
sahəsində əldə olunmuş uğurlarla 
kifayətlənmək fikrində deyil. Bu gün 
ölkəmizdə aqrar sektorda modern 
idarəçilik modelləri yaradılır. Prezident 
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə ölkəmizdə 
“ağıllı kənd” və “ağıllı şəhər”lərin qurul-
ması layihələri böyük uğurla reallaşır. 
Bu mühüm işlər, əlbəttə, Azərbaycanın 
idarəçilik və modern texnologiyaların 
tətbiqi istiqamətində yüksək intellektual 
və kreativ ideyalara nə qədər açıq ol-
duğunu bir daha bariz şəkildə nümayiş 
etdirir.

Xatırladaq ki, ötən il oktyabrın 26-da 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyev və qardaş Türkiyə 
Respublikasının Prezidenti hörmətli 
Rəcəb Tayyib Ərdoğan Zəngilan rayo-
nunun Ağalı kəndində həyata keçirilən 
“ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində 
görülən işlərlə yaxından tanış olublar. 
Artıq orada tikinti-quruculuq işləri başa 
çatdırılıb və Ağalı kəndi ilk sakinlərini 
gözləyir.

Aqrar sektor xüsusi diqqət tələb 
edən, daim yeniləşən bir sahədir. 
Təqdirəlayiq haldır ki, ölkəmizdə aqrar 
sektorun inkişafı ən yüksək dünya stan-
dartlarına uyğunlaşdırılır. Azərbaycan 
bütün sahələrdə olduğu kimi, aqrar 
sektorda da bütün dünyaya açıqdır və 
bu sahədə özünün əldə etdiyi təcrübəni 
həvəslə bölüşür, eyni zamanda digər 
ölkələrdə qazanılan uğurlardan 
bəhrələnməyə çalışır. 

Azərbaycanın son illər aqrar 
sahənin inkişafında böyük uğurlar əldə 
edən İsrail ilə kənd təsərrüfatı üzrə 
əməkdaşlığı daha da güclənmişdir. Yeri 
gəlmişkən, bu il mayın 17-də Prezident 
İlham Əliyev İsrailin Kənd Təsərrüfatı və 
Kənd Yerlərinin İnkişafı naziri Oded Fo-
reri qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanla 
İsrail arasında iqtisadi əlaqələrə 
toxunulub, kənd təsərrüfatı sahəsində 
həyata keçirilən əməkdaşlığın 
perspektivlərindən danışılıb. İsrailin 
müasir texnologiyalarının Azərbaycanın 
kənd təsərrüfatında tətbiqi ilə bağlı fikir 
mübadiləsi aparılıb.

Görüş zamanı dövlətimizin başçısı 
müasir dövrdə ərzaq təhlükəsizliyinin 
bütün ölkələr, o cümlədən Azərbaycan 

üçün də prioritet məsələ olduğunu qeyd 
edib. Prezident İlham Əliyev yerli kənd 
təsərrüfatı istehsalının və ixracatın 
əhəmiyyətli dərəcədə artdığını vurğu-
layıb, eyni zamanda, idxaldan asılılı-
ğın maksimum dərəcədə azaldılması 
istiqamətində də işlərin həyata keçirildi-
yini bildirib.

Qeyd etmək lazımdır ki, 2020-ci 
ilin payızında Azərbaycan xalqının 
Qarabağda 44 günlük savaşda erməni 
işğalından azad etdiyi ərazilərdə kənd 
təsərrüfatı məhsullarının istehsalının 
yüksəldilməsi üçün yaxşı imkanlar yara-
nıb. İsrail şirkətləri Azərbaycanda əldə 
edilən inkişafın böyük imkanlar yaratdı-
ğını nəzərə alaraq Qarabağ regionunda 
əməkdaşlığa hazır olduqlarını bildiriblər. 

Məlum olduğu kimi, bu günlərdə 
 Bakıda “Caspian Agro 2022” - 
Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisi 
öz işinə başlayıb. Təsadüfi deyil ki, bu 
mühüm tədbirdə İsraildən xeyli sayda 
şirkətin nümayəndələri də iştirak edirlər. 

Bu il mayın 19-da Prezident İlham 
Əliyev Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və 
Meşəçilik naziri Vahid Kirişçinin başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyətini də qəbul 
edib. Görüşdə ölkələrimiz arasında 
dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin 
bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyi 
bildirilib, əməkdaşlığımızın gündəliyində 
kənd təsərrüfatının mühüm yer tutduğu 
qeyd olunub.

Prezident İlham Əliyev ermənilər 
tərəfindən işğal dövründə ərazilərimizdə 
kənd təsərrüfatı ilə bağlı hər şeyin 
dağıdıldığını qeyd edib və azad olun-
muş torpaqlarımızda digər sahələrlə 
yanaşı, kənd təsərrüfatı ilə də bağlı 
genişmiqyaslı işlərin planlaşdırıldığını 
bildirib. Bu baxımdan, işğaldan azad 
edilmiş ərazilərdə Türkiyə ilə kənd 
təsərrüfatı sahəsində sıx əməkdaşlıq 
və birgə fəaliyyətin həyata keçirildiyi 
məmnunluqla vurğulanıb.

Söhbət zamanı Bakıda keçirilən 
“Caspian Agro 2022” - Beynəlxalq 
Kənd Təsərrüfatı Sərgisinin əhəmiyyəti 
və Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı 
və Meşəçilik nazirinin başçılığı ilə 
nümayəndə heyətinin bu sərgidə 
iştirakının önəmi qeyd edilib, Türkiyə 
şirkətlərinin sərgidə geniş təmsil olun-
duqları bildirilib. 

Prezident İlham Əliyev qeyri-
neft sektorunun ölkə əhalisinin 
məşğulluğunun təmin olunması 
baxımından əhəmiyyətli olduğunu 

vurğulayaraq demişdir: “Əhalimizin 
demək olar ki, yarısı kənd yerlərində 
yaşayır. Ona görə də bu insanlar üçün 
kənd təsərrüfatı əsas gəlir mənbəyidir... 
Fermerlər hər hansı vergidən, o 
cümlədən torpaq vergisindən azaddır-
lar. Həmçinin biz fermerlərə güzəştli, 
aşağı faizlərlə kreditlər veririk. Bütün 
bunlar kənd təsərrüfatının sürətli inkişafı 
üçün imkanlar yaradır”. 

Azərbaycan iqtidarı çalışır ki, 
işğaldan azad edilən ərazilərdə hər 
şey düzgün planlaşdırılsın və müasir 
texnologiyalar tətbiq edilsin. Təsadüfi 
deyil ki, Prezident İlham Əliyev bu il 
mayın 6-da BMT-nin Ərzaq və Kənd 
Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) baş 
direktoru Qu Donqyunu videoformatda 
qəbul edərkən bildirmişdir ki, ölkəmiz 
aqrar sektorda ən yüksək texnologiyala-
rın uğurla tətbiqinə çalışır. 

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı 
Təşkilatının baş direktoru öz 
növbəsində deyib ki, Azərbaycanda 
ərzaq sistemləri və kənd təsərrüfatının 
inkişafı üçün böyük potensial var. 
Azərbaycan dövləti və onun müdrik 
lideri tərəfindən də güclü dəstəklənən 
aqroelektron ticarət və ya rəqəmsal 
kənd təsərrüfatı və ərzaq, habelə kənd 
yerlərinin rəqəmsal inkişafı xüsusi 
əhəmiyyətə malikdir. 

Bu il mayın əvvəllərində Bakıda 
“Gələcəyə baxış: Rəqəmsal kənd 
təsərrüfatına keçid” mövzusunda 
beynəlxalq konfrans keçirilib. Tədbirdə 
çıxış edən kənd təsərrüfatı naziri İnam 
Kərimov bildirib ki, rəqəmsal texno-
logiyalar kənd təsərrüfatı ilə yanaşı, 
məşğulluq, ticarət, ətraf mühit və bazar-
lar üçün yeni bir fürsətdir. 

Nazir sonra qeyd edib ki, ərzaq 
təhlükəsizliyinin təmini və dayanıqlı 
kənd təsərrüfatının qurulması əsas 
hədəflər olduğundan investisiyala-
rın əsas hissəsi rəqəmsal və ağıllı 
kənd təsərrüfatının transformasiya-
sına yönəldilir. Əsas dövlət dəstəyi 
mexanizmləri müasir əkinçilik və 
bağçılıq texnologiyalarının tətbiqi üçün 
innovasiya tərəfdaşlarının stimullaş-
dırılmasına istiqamətlənib. Fermerləri 
rəqəmsal texnologiyalardan istifadə 
etməyə təşviq etməklə yanaşı, on-
ların maliyyə resurslarına və təlim 
xidmətlərinə çıxışı təmin edilir. 

Məsaim ABDULLAYEV,  
“Xalq qəzeti”

“Xarıbülbül” festivalı 
xoş günlərin müjdəsidir

1989-1991-ci illərin may ayında Şuşada və Qarabağın digər 
şəhərlərində keçirilən beynəlxalq musiqi festivalı 30 illik 
fasilədən sonra Şuşada Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən 
təşkil edilib.

Aqrar sahə tarixən Azərbaycanın aparıcı sahələrindən biri olub və 
bu gün də belədir. Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi 
ilə son illər bu istiqamətdə mühüm islahatlar aparılıb və nəticədə 
ölkəmizdə kənd təsərrüfatı sahəsində ciddi keyfiyyət dəyişiklikləri 
baş veribdir.

Ölkəmizdə aqrar sahənin 
inkişafına böyük önəm verilir 

Paytaxtın Nəsimi rayonunda küçə və parkların, məhəllə və binaların 
abadlaşdırılması, həyətlərin yenidən qurulması, yeni infrastrukturların 
yaradılması, yaşıllıqların salınması işləri uğurla davam etdirilir. Həyata 
keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində Moskva prospekti boyunca  600-dən 
artıq sakinin yaşadığı 90 və 92 saylı binaların əhatə etdiyi ərazidə abadlıq  və 
yenidənqurma işləri bugünlərdə başa çatdırılıb, həyət sakinlərin istifadəsinə 
verilib.

Qazaxda saz və söz sənətinə 
dair beynəlxalq konfrans
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