
Rusiya–Ukrayna konflikti:  
yeni dağıntılar, itkilər...

Dünən Rusiya ilə Ukrayna arasında cəbhənin bir çox 
istiqamətlərində aramsız raket və artilleriya atəşlərinin səsi 
eşidilib. BBC müxbiri yazır ki, xüsusilə ağır döyüşlər Xer-
son və Donetsk istiqamətlərində gedib. 

Agentliyin məlumatına görə, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin son 
sutka ərzində Ukraynanın Donetsk vilayətinin Kuraxovo, Bax-
mut, Kurdyumovka və Seversk yaşayış məntəqələrini atəşə tut-
ması nəticəsində 4 dinc sakin ölüb, 12 nəfər yaralanıb.

UNİAN agentliyi xəbər verir ki, Rusiya tərəfinin davam-
lı raket və artilleriya atəşləri səbəbindən Donetskin Liman 
və Svyatoqorsk şəhərlərindəki yaşayış binalarının 90 fai-
zi dağıdılıb. Ümumilikdə, vilayət üzrə müharibə nəticəsində  
1046 dinc sakin öldürülüb, 2 436 nəfər isə yaralanıb. Bu sta-
tistik göstəricidə Mariupol və Volnovaxedəki canlı itkilər nəzərə 
alınmayıb.

“Biz Rusiya ilə bir yerdəyik” hərəkatının rəhbəri Vladimir Ro-
qovun sözlərinə görə, dünən Ukrayna silahlı qüvvələri Zaporoj-
ye vilayətinin “Enerqodar” şəhərinə desant göndərməyə cəhd 
edib. Lakin bu cəhdlərin qarşısı alınıb.

Xersondakı rusyönümlü “rəhbər” Vladimir Saldo isə “Rossi-
ya 24” kanalının efirində bildirib ki, Ukraynanın Xerson vilayətinə 
giriş mülki vətəndaşlar üçün 7 gün müddətinə bağlanıb. Onun 
sözlərinə görə, Xerson vilayətinin bütün hakimiyyət orqanları 
Dnepr çayının sol sahilinə keçir.

M.HACIXANLI, “Xalq qəzeti” 

FHN daha bir karxanada 
pozuntular aşkar edib
Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sənayedə İşlərin 
Təhlükəsiz Görülməsi və Dağ-mədən Nəzarəti 
Dövlət  Agentliyi sənayedə və dağ-mədən işlərində 
təhlükəsizliyin təmin edilməsi istiqamətində 
fəaliyyətini davam etdirir.

Bu çərçivədə, agentliyin müfəttişləri tərəfindən Ab-
şeron rayonu, Güzdək qəsəbəsində “Çinar Abadlıq və 
Yaşıllıq” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus daş 
karxanasında plan üzrə yoxlama aparılıb. Yoxlama za-
manı karxanada insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə 
törədə biləcək pozuntular aşkar edilib.

Belə ki, daşkəsən maşının təcili dayanma avadanlı-
ğının olmadığı, üst arabacığı hərəkət etdirən mühərrikin 
sıradan çıxması səbəbindən əməliyyatın ling vasitəsilə 
aparıldığı müəyyən edilib. Həmçinin daşkəsən maşını 
elektrik enerjisi ilə təmin edən ötürücü naqillərin birləşmə 
yerlərinin izolyasiyasız olduğu, naqillərin isə elastik olma-
dığı, elektrik avadanlıqlarına xidmət zamanı fərdi qoruyu-
cu vasitələrdən istifadə edilmədiyi aşkar olunub. Bundan 
əlavə, müfəttişlərin əraziyə baxışı zamanı daşkəsən ma-
şının hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş rels yolunun sonun-
da dayaqların, eləcə də karxananın kənarında yerləşən 
paylayıcı yarımstansiyanın ətrafında qoruyucu çəpərin 
olmadığı aşkar edilib.

Qeyd olunanlarla əlaqədar agentliyin müfəttişləri 
tərəfindən karxana rəhbərliyi və işçilərlə profilaktik söhbət 
aparılıb, aşkar edilmiş texniki təhlükəsizliklə bağlı pozun-
tuların aradan qaldırılması üçün müvafiq tövsiyələr veri-
lib. Aşkar edilmiş pozuntular barədə akt tərtib olunaraq 
onların qısa müddətdə aradan qaldırılması üçün sahib-
kara təqdim edilib.

“Xalq qəzeti”

Xurşidbanu Natəvanın seçilmiş 
əsərləri özbək dilində

Özbəkistandakı Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyi ilə əməkdaşlığı nəticəsində Xurşidbanu Natəvanın 
seçilmiş şeirləri özbək dilində işıq üzü görüb. Kitab, bütünlüklə, 
muzeydə dizayn edilərək çapa hazırlanmışdır. 

Kitabda Xurşidbanu Natəvanın 
bu günə kimi bəlli olan irsi ilk dəfə 
geniş həcmdə bədii tərcümə ilə 
özbək oxucusuna çatdırılmış-
dır. Şeirlərin özbək dilinə poetik 
tərcüməsini Azərbaycan Yazıçı-
lar Birliyinin üzvü Şəhla Qasımo-
va etmişdir. Daşkəndin “Nüsxə” 
nəşriyyatında çap edilən kitabın 
redaktorları Özbəkistandan filolo-
giya elmləri namizədi, dosent Gül-
bahar Aşurova, Azərbaycandan 
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Kərimulla Məmməd-Zadədir.

“Günəşə çatar başım” adlı top-
lunun elmi məsləhətçisi və “Ön 
söz”ün müəllifi Milli Məclisin de-
putatı, Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı muzeyi-
nin baş direktoru, akademik Ra-
fael Hüseynovdur. Kitaba yazdığı 
“Günəş xanımın gerçəyə dönmüş 
arzusu” başlıqlı “Ön söz”də aka-
demik özbək oxucusuna ilk dəfə 
olaraq Natəvanın ömür və sənət 
bioqrafiyasını dolğun şəkildə 
təqdim edir. Həm özbək, həm də 
Azərbaycan dilində verilmiş “Ön 
söz”də Xurşidbanu Natəvanın 
nəsil şəcərəsi və ailəsindən, 
enişli-yoxuşlu həyatından və ya-

radıcılığından bəhs edilir. Dünya 
ədəbiyyatında az sayda qadın 
şairlərin olduğunu qeyd edən 
müəllif Natəvanın XII əsrdən adla-
rı bizə məlum olan Azərbaycanın 
xanım şairlər silsiləsini layiqincə 
davam etdirdiyini vurğulayır. “Ön 
söz”də ata tərəfdən Gəncə xan-
ları, ana tərəfdən Qarabağ xan-
ları nəslindən olan Xurşidbanu 
xanımın şair qohumları haqqında 
məlumatlar da öz əksini tapmış-
dır. Rafael Hüseynov Natəvanın 
əsərlərini ilk dəfə 1928-ci ildə ge-
niş müqəddimə və təhlillərlə çap 
etdirən Hənəfi Zeynallı və şairin 
mənzumələrini öz təzkirəsində 
cəmləyərək günümüzə gəlib çat-
masına vəsilə olan Mir Möhsün 
Nəvvab haqqında da söhbət açır. 
“Ön söz”də, həmçinin XIX əsr 
Azərbaycanında ənənə halı alan 
ədəbi məclislərdən, o cümlədən 
Natəvanın himayəsi və rəhbərliyi 
ilə fəaliyyət göstərən “Məclisi-
üns”dən də bəhs olunur.

Nəfis tərtibatda oxucuya 
təqdim edilən bu kitabın üzünü 
Azərbaycan Xalq rəssamı Oq-
tay Sadıqzadənin təxəyyülü olan 
Xurşidbanu Natəvanın portreti 

bəzəyir. Portret Nizami Gəncəvi 
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin kolleksiyasındandır. 
Kitabda muzeyin ekspozisiyasın-
da nümayiş etdirilən və fondunda 
mühafizə edilən digər əsərlərin 
də fotoları verilmişdir. Oqtay 
Sadıqzadənin müəllifi olduğu 
başqa bir portret Cümşüd Baba-
yevin, Altay Hacıyevin, Nazim Ba-
bayevin fırçasının məhsulu olan 
portretlərlə yanaşı, heykəltəraşı 
Ömər Eldarov olan, 1960-cı ildən 
paytaxtımızı bəzəyən Xurşidbanu 
Natəvan abidəsinin də fotosu yer 
alır. Növbəti foto isə Xalq rəssamı 
Akif Əsgərovun müəllifi olduğu 
“Aleksandr Düma və Xurşidbanu 
Natəvan” heykəltəraşlıq kompozi-
siyasıdır. Bu fotoların hər biri “Ön 
söz”də Natəvanın həyatı haqqın-
da təqdim edilən faktlarla səsləşir.

Azərbaycan mədəniyyəti 
tarixinə adını ilk qadın rəssam 
kimi də yazdıran Xurşidbanu 
Natəvanın sulu boya və qələmlə 
çəkdiyi rəsm işlərinin rəngarəng 
fotoları kitabın tərtibatını bir az da 
gözəlləşdirib. Kitabı oxucu üçün 
qiymətli edən digər təsvirlər isə 
Natəvanın muzeyin fondunda qo-
runub saxlanan şair qohumlarının, 
oğlu Mehdiqulu və qızı Xanbikə 
ilə olan fotoşəkilləridir. Toplunun 
fotolar qalereyası yenə Ədəbiyyat 
Muzeyinin ekspozisiyasında 
təqdim edilən şairin portreti əks 
edilmiş xalça ilə sona çatır. Xal-

çanın müəllifi Afaq Kərimovadır. 
Ümumiyyətlə, muzeydə dizayn 
edilərək nəşrə hazırlanmış ki-
tabdakı bütün foto-faktlar özbək 
oxucusuna Natəvanı yalnız 
şeirlərindən deyil, daha yaxından 
tanımaq fürsəti verir.

Xurşidbanu Natəvan yara-
dıcılığının ilk illərində şeirlərini 
“Natəvan” deyil, “Xurşid” təxəllüsü 
ilə qələmə almışdır. Bu təxəllüslə 
yazdığı şeirlərindən çox az bir 
hissə bu gün elmə məlum olsa 
da, topluda şairin hər iki təxəllüslə 
yazdığı 30-dan artıq qəzəli və 
bir qəsidəsi yer almışdır. Kitab-
da Natəvanın hər bir şeiri həm 
Azərbaycan, həm də özbək dilində 
qarşılıqlı şəkildə verilmişdir.

Prezident İlham Əliyevin müva-
fiq sərəncamı ilə qeyd edilən Xur-
şidbanu Natəvanın anadan olma-
sının 190 illik yubileyi çərçivəsində 
işıq üzü görən bu kitab şairin ölkə 
xaricində daha geniş tanıdılması 
istiqamətində dəyərli töhfədir.

Qabil YUSİFOĞLU,  
“Xalq qəzeti”
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“Dəzgahqayırma zavodu” ASC 
səhmdarlarının nəzərinə!

28 noyabr 2022-ci il saat 10.00-
da “Dəzgahqayırma zavodu” ASC 
səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığın-
cağı keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1. Səhmdar cəmiyyətin idarəetmə orqan-

larının maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə ye-
kun hesabatının müzakirəsi və təsdiqi.

2. Hesablama komissiyasının yaradılması 
və onun tərkibinin müəyyən edilməsi.

3. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların 

şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə iştirakı 
 vacibdir.

Əlaqə telefonu : +994 50 228 38 24
+994 50 228 22 18
+994 55 390 01 02 
Ünvan – Şirvan şəhəri, Cənub sənaye 

Qovşağı “Dəzgahqayırma zavodu” ASC-nin 
inzibati binası.

İdarə heyəti

Naxçıvan xəbərləri

 9 ...Taxıl “dəhlizi” işə başlayandan 
indiyədək Ukraynanın 7,9 milyon ton 
kənd təsərrüfatı məhsulu ixrac edilib. 

 9 ...Ukrayna Müdafiə naziri Oleksi 
Reznikovla İsrailin Müdafiə naziri Benni 
Qantz arasında oktyabrın 17-nə planlaş-
dırılan görüş baş tutmayıb.

 9 ...Rusiyanın Rostov vilayətindən 
Ukrayna ərazisinə “Tu-95” vasitəsilə  
“X-101” raketi buraxılıb.

 9 ...Türkiyə Böyük Millət Məclisi 
(TBMM) Türkiyə hərbçilərinin BMT 
Müvəqqəti Qüvvələrinin Livandakı 
missiyasında iştirak mandatını bir il 
müddətinə uzadıb.

 9 ...Müdafiə naziri Benni Qantz: İs-
rail yalnız tibbi və humanitar yardımla 
məhdudlaşaraq Ukraynanı silahla təmin 
etməyib.

 9 ...Ukrayna Prezidenti Volodimir 
Zelenski ölkəsinin Qazaxıstandakı səfiri 
Pyotr Vrublyoskini işdən azad edib.

 9 ...Moldovanın Müdafiə naziri Ana-
toli Nosatının sözlərinə görə, Ukrayna-
dakı hərbi əməliyyatlar onun ölkəsinin 
sərhədlərinə yaxınlaşarsa, Moldovada 
səfərbərlik elan edilə bilər.

 9 ...Şimali Koreya bufer zonaları 
istiqamətində 250-yə yaxın artilleriya 
atəşi açıb.

 9 ...Stoltenberq: NATO-ya qoşul-
maq istəyən Ukrayna İsveç və Finlandi-
yadan fərqli mövqedədir.

 9 ...Kanada ordusu müxtəlif 
əməliyyatlar keçirə bilmək üçün zaman 
keçdikcə, Arktikada mövcudluğunu 
gücləndirmək, niyyətindədir.

 9 ...Belçikanın ikinci ən böyük hava 
limanı Şarlerua sərnişinlərin yoxlanıl-
masını təmin edən “Security Masters” 
şirkətinin təhlükəsizlik işçilərinin tətili 
səbəbindən ölkədən uçuşları dayandı-
rır.

 9 ...Slovakiyada Ukrayna Silahlı 
Qüvvələrinin iştirakı ilə NATO-nun “Av-
ropa qalxanı” təlimləri başlanıb.

 9 ...Böyük Britaniyanın Baş naziri 
Liz Tras və Fransa Prezidenti Emma-
nuel Makron Rusiyanın Ukraynaya son 
zərbələri ilə bağlı ciddi narahatlıqlarını 
ifadə ediblər.

 9 ...Gürcüstan parlamenti Avropa 
Komissiyasının tələbi ilə baş prokuro-
run yeni qaydalara uyğun seçilməsini 
nəzərdə tutan konstitusiyaya düzəlişləri 
birinci oxunuşda təsdiq edib.

 9 ...Ukrayna kəşfiyyatı: Ukraynada 
müharibə başlayandan, 2022-ci il fev-
ralın 24-dən Rusiya bu əməliyyatda iş-
tirak edən 5 generalından 4-nü istefaya 
göndərib.

 9 ...Qırğızıstan Tacikistanla sərhədə 
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 
Təşkilatı (KTMT) kontingentinin 
yerləşdirilməsini təklif edib.

 9 ...Fransanın paytaxtı Parisdə 
qiymət artımına qarşı keçirilən nümayiş 
zamanı 6 nəfər saxlanılıb.

 9 ...Pakistan dağıdıcı daşqınlardan 
zərər çəkən insanlara təcili yardım üçün 
tələb olunan 816 milyon dollardan yal-
nız 88 milyon dollar ala bilib.

 9 ...Serbiya Fransa istehsalı olan 
“Rafale” tipli döyüş təyyarələri almaq 
üçün danışıqlar aparır.

 9 ...Norveçin Xarici İşlər nazi-
ri Anniken Huitfeldt Ermənistan və 
Azərbaycan arasında balanslaşdırılmış 
və ədalətli sülh sazişinin əldə olunma-
sını dəstəklədiyini bildirib.

 9 ...Rusiya Prezidenti Vladimir 
Putin Donetsk, Luqansk, Xerson və 
Zaporojyedə hərbi vəziyyət elan olun-
ması barədə fərman imzalayıb.

 9 ...Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib 
Ərdoğan ilə ukraynalı həmkarı Volodi-
mir Zelenski arasında telefon danışığı 
olub.

 9 ...Moskva meri: Hazır-
da şəhər həyatının normal ritmini 
məhdudlaşdırmaq üçün heç bir tədbir 
görülmür.

 9 ...Yunanıstan Ukraynaya piyada-
ların döyüş maşınları verməyə başlayıb.

 9 ... Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının 
katibi Nikolay Patruşev bildirib ki, 5 mil-
yona yaxın ukraynalı Rusiyada sığına-
caq tapıb.

Bir cümlə 
ir xəbər Muxtar respublikada  

yeni sənaye sahələri yaradılır
 “Sənaye İli” çərçivəsində Naxçıvan şəhərində 

“NaxPlast” MMC-nin yeni istehsal xətlərinin, “Saf Metal” 
MMC-nin məişət və kənd təsərrüfatı avadanlıqlarının 
istehsalı sahələrinin, mebel istehsalının, Kəngərli 
rayonunda çaxır istehsalının, Şərur rayonunda dondurma, 
mebel, ayaqqabı, Babək rayonunda mebel və plastik qapı-
pəncərə istehsalıın yaradılması və genişləndirilməsi başa 
çatdırılıb. Ümumilikdə, 16 müəssisə yaradılıb, 104 yeni 
iş yeri açılıb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin mətbuat 
xidmətinin məlumatında bildirilir.

Hazırda muxtar respublika-
mızda Ali Məclis Sədrinin müvafiq 
sərəncamına əsasən, “Naxçıvan 
Xalça və İplik İstehsalı Müəssisəsi” 
Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin 
yaradılması istiqamətində işlərə baş-
lanılıb, yun iplik istehsalı sahəsinin 
yaradılması məqsədilə layihə hazır-
lanıb. Bu ilin aprel ayından etibarən 
İtaliya və Türkiyə istehsallı avadan-
lıqların quraşdırılacağı yeni iplik 
müəssisəsinin layihəsi reallaşdırılır. 
Yeni istehsal sahəsində yun yuma 
və qurutma, pres dəzgahı, kirli yun-
ların saxlanma yerləri, toz ələyi 
və digər bölmələr yaradılacaq. Bu 
müəssisə heyvandarlığın inkişafına 
təsir göstərəcək, eyni zamanda, xal-

ça istehsalı müəssisəsinin ipliyə olan 
tələbatını ödəyəcək.

Naxçıvan duzunun da keyfiyyətlə 
istehsal edilməsi və ixrac imkanları-
nın genişləndirilməsi məqsədilə mü-
hüm addımlar atılır. Layihəyə əsasən, 
müəssisədə istehsal prosesinin tam 
avtomatlaşdırılması, binanın dam 
örtüyündə isə 1050 ədəd 346,5 kilo-
vat gücündə günəş panellərinin qu-
raşdırılması nəzərdə tutulub.

Xatırladaq ki, ötən il muxtar res-
publikada sənaye sahəsinə 36 milyon 
manatdan çox investisiya yatırılıb, 
modern və müasir tələblərə uyğun 
rəqabətqabiliyyətli sənayenin ya-
radılmasına yönəlmiş tədbirlər real 
nəticələr verib.

Sahibkarlar beynəlxalq 
sərgidə iştirak ediblər
Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən TÜYAP 

Sərgi Mərkəzində keçirilən 27-ci Avrasiya Beynəlxalq 
Paketləmə Sənayesi Sərgisində naxçıvanlı sahibkarlar 
da iştirak ediblər.

Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən “Ləzzət Qida 
Sənaye”, “Naxçıvan Şərab”, “Karton-Tara” Məhdud Məsuliyyətli 
cəmiyyətlərinin və “Savalan-S” kiçik müəssisəsinin nümayəndələri 
sərgidə müxtəlif çeşiddə qablaşdırma avadanlıqları ilə tanış olub-
lar. Naxçıvanlı sahibkarlar əməkdaşlıq edə biləcək şirkətlərlə qar-
şılıqlı görüşlər keçirib və perspektivli əməkdaşlıq imkanları barədə 
müzakirələr aparıblar.

Qeyd edək ki, sərgi paketləmə sektorunda son texnologiyaları 
tətbiq etməklə hazırlanmış yüksəkkeyfiyyətli çeşidlərin təqdimatı 
və xarici bazarlara inteqrasiya olunmaqla satış bazarının artırıl-
ması məqsədilə təşkil olunub. Sərgidə dünyanın 125 ölkəsindən 
1100-dən çox şirkət iştirak edib.

Səbuhi HƏSƏNOV,
Naxçıvan

160 yaşlı su dəyirmanı hələ də işləyir
Goranboyun Şadılı kəndində 160 illik tarixi 

olan su dəyirmanı indiyədək işləyir. 

Dövrünün sayılıb seçilən kişilərindən olan Şadılı İsgəndərə 
məxsus olan bu dəyirmanı hazırda onun nəvə-nəticələri 
işlədir. Kürəkçaydan ayrılan suyun işə saldığı dəyirman 50 ki-
loqram buğdanı 1 saata üyüdür və iş prosesinə elektrik ener-
jisi sərf edilmir.

Şadılı kəndi rayon mərkəzindən 35 kilometr aralıda 
yerləşsə də, su dəyirmanına maraq böyükdür. Nəinki rayon 
sakinləri, hətta ətraf rayonlardan da bura dən üyütməyə 
gəlirlər. Çünki burada üyüdülən un keyfiyyətli, bişirilən çörək 
isə xüsusi tama malik olur. 

Bugünlərdə rayon rəhbərliyi su dəyirmanının fəaliyyəti, 
iş mexanizmi ilə yerində tanış olub. Qeyd edilib ki, bölgədə 
yeganə olan bu dəyirmanın həm də tarixi abidə kimi qorun-
ması çox vacibdir. 

Ərəb portalı Naftalan yağından yazır
Ərəb ölkələrinin vahid “Attaqa” iqtisadiyyat 

portalında Naftalan yağı məhsulunun 
“Azexport” portalı vasitəsilə Küveytə ixracı 
və bu yağın ortopediya sahəsində müalicəvi 
əhəmiyyəti barədə məqalə dərc olunub.

Məqalədə, əsasən, kosmetik vasitə kimi istifadə edilən 
Naftalan yağlarının Küveytə ilkin mərhələdə üç növdə ixracı-
nın nəzərdə tutulduğu bildirilir.

Yazıda, həmçinin Naftalan yağının müalicəvi əhəmiyyəti, 
bununla bağlı tanınmış ekspertlərin rəyləri yer alıb. 

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Qərb bölgəsindən xəbərlər

Çərəzlər içərisində badam ləzzətinə və müalicəvi 
faydasına görə üstün yer tutur. Bu bitkinin əkilib-
becərilməsi də çətin deyil. Yarımsəhra və dağlıq 
ərazilərdə yaxşı boy atır, quraqlığa davamlıdır, artıq 
qulluq tələb etmir. Təəssüf ki, ötən onilliklərdə ölkəmizdə 
salınmış yüz hektarlarla badam bağları baxımsızlıqdan 
və torpaqların əsassız olaraq tikinti altına verilməsi 
səbəbindən sıradan çıxıb.

Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyinin təşəbbüsü və AMEA 
Genetik Ehtiyatlar İnstitutu-
nun elmi dəstəyi ilə son illərdə 
ökəmizdə yeni badam bağları sa-
lınmasına başlanıb. Nazirlikdən 
aldığımız məlumatda bildiri-
lir ki, ilk belə bağların yüksək 
dağlıq ərazilərdə yaradılması 
nəzərdə tutulur. Badamın dəniz 
səviyyəsindən 1600–1700 metr 
yüksəklikdə, Lerikin Zuvand ad-
lanan bölgəsində yetişdirilməsi 
ideyasının müəllifi görkəmli 
təbiətşünas, akademik Həsən 
Əliyev olub. Alim Zuvandı təbiət 
möcüzəsi adlandırırdı. Hələ 

XVIII–XIX əsrlərdə fransız və 
alman alimlərinin böyük ma-
raq göstərdikləri bu ərazidə 
mərhum akademikin təşəbbüsü 
ilə  1975-ci ildə 7 hektar badam 
bağı salınmışdı. Son illərdə bu 
təcrübəyə əsaslanmaqla Lerikdə 
yeni badam bağları salınır.

Hazırda Divağac kənd sakini 
Kamal Məmmədovun da digər 
meyvə ağacları ilə yanaşı, 1 
hektar badam bağı var. Bağban 
deyir ki, dədə-baba sortu oldu-
ğundan bu ağaclar uzunömürlü-
dür. O, bağa lazımi qulluq edir, 
meyvəsini satır, yaxşı gəlir götü-
rür: “Bu badam bağı 2 dəfə ca-

vanlaşdırılıb, yəni budanıb, 100 
il də yaşaya bilər. Başqa yerdən 
gətirib əkməyə ehtiyac yoxdur. 
Uzunömürlü olduğuna, həm də 
bölgənin iqliminə uyğun gəldiyinə 
görə bizim üçün badam ağacı 
əkmək əlverişlidir. Məhsulumuzu 

yığıb satırıq. Satışda da heç bir 
problem yoxdur”.

Rayonda badam bağlarının 
salınmasına maraq ilbəil artır. 
Bu işlə məşğul olmaq istəyən 
yerli sakinlər Kamal kişidən la-
zımi məsləhətlər alırlar. Badam 
ağaclarının toxumları yığılaraq 
Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun 
genetika bankına təhvil veri-

lir. Mütəxəssislər deyirlər ki, 
uzun ömürlü badam ağaclarının 
arealını genişləndirməklə, dün-
ya alimlərinin də diqqətini bu 
bölgəyə çəkmək olar.

Xatırladaq ki, ekoloji təmiz 
məhsul olan badamın tərkibində 

protein, zülallar və omeqa turşu-
ları çoxdur. Sağlamlıq üçün fay-
dalı və böyük iqtisadi səmərəliliyi 
olan badam bağlarının area-
lını genişləndirmək mümkün-
dür. Bununla bağlı Genetik 
Ehtiyatlar İnstitutunun tingçilik 
təsərrüfatında iş aparılır.

T.RÜSTƏMOV, “Xalq qəzeti”

Lerikdə badam bağları salınır
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