
Dövlət
Proqramı
Binəqədi
rayonunda
uğurlaicra
olunmuşdur

səh. 6

Yan va rın 14-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev Bel çi ka 
Kral lı ğı na iş gü zar sə fə rə 
gəl miş dir. Hə min gün döv-
lə ti mi zin baş çı sı Brüs sel də 
Av ro pa İt ti fa qı nın Cə nu bi 
Qaf qaz üz rə xü su si nü ma-
yən də si Fi lip Le fort ilə gö-
rüş müş dür. Gö rüş də Azər-
bay can ilə Av ro pa İt ti fa qı 
ara sın da əla qə lə rin ha zır kı 
və ziy yə ti nə və pers pek tiv-
lə ri nə da ir fi  kir mü ba di lə si 
apa rıl mış dır.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
da ha son ra NA TOnun baş 
ka ti bi An ders Foq Ras mus
sen ilə gö rü şü ol muş dur. Baş 
ka tib döv lə ti mi zin baş çı sını 
ye ni dən Pre zi dent se çil mə si 
mü na si bə ti lə təb rik edə rək 
ona fəa liy yə tin də uğur lar ar
zu la mış dır. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin NA TOya, özü nün 
isə 2012ci il də Ba kı ya sə fər
lə ri ni xa tır la yan An ders Foq 
Ras mus sen ke çi ri lən gö rüş lər 
za ma nı sə mə rə li mü za ki rə lə
rin apa rıl dı ğı nı vur ğu la mış dır. 

NA TOAzər bay can əla qə
lə ri nin uğur la in ki şaf et di yi ni 
de yən baş ka tib Əf qa nıs tan da 
hə ya ta ke çi ri lən sülh ya rat ma 
əmə liy yat la rı za ma nı Azər
bay ca nın tran zit, ma liy yə yar
dı mı və di gər sa hə lər də gös
tər di yi dəs tə yə gö rə min nət
dar lı ğı nı bil dir miş dir. NA TO
nun baş ka ti bi Azər bay ca nın 
Av ro pa nın ener ji təh lü kə siz
li yi nin, o cüm lə dən Qaf qaz
da sül hün və təh lü kə siz li yin 
tə min edil mə si ba xı mın dan 
mü hüm öl kə ol du ğu nu de miş, 
əla qə lə ri mi zin bun dan son ra 
da in ki şaf edə cə yi nə əmin li
yi ni vur ğu la mış dır.

Pre zi dent seç ki lə rin də qə
lə bə si mü na si bə ti lə təb ri kə 
gö rə min nət dar lı ğı nı bil di rən 
döv lə ti mi zin baş çı sı İl ham 
Əli yev NA TOAzər bay can 
əla qə lə ri nin müx tə lif sa hə lər

də uğur la in ki şaf et di yi ni de
miş, Azər bay ca nın Av ro pa nın 
ener ji təh lü kə siz li yin də fə al 
iş ti rak et mə si nin önə mi ni vur
ğu la mış dır. NA TO ilə əla qə lə
rin Azər bay ca nın Av rat lan tik 
struk tur la ra in teq ra si ya sı nın 
mü hüm tər kib his sə si ol du ğu
nu de yən döv lə ti mi zin baş çı sı 
əmək daş lı ğın gə lə cək də də 
ge niş lən di ri lə cə yi nə ümid var 
ol du ğu nu vur ğu la mış dır.

Gö rüş ba şa çat dıq dan son
ra jur na list lər üçün mət bu at 
konf ran sı ke çi ril miş dir. NA
TOnun baş ka ti bi An ders Foq 
Ras mus sen de miş dir ki, Azər
bay can təş ki la ta eti bar lı tə rəf
daş ol du ğu nu öz fəa liy yə ti ilə 
sü bu ta ye ti rir. Azər bay ca nın 
Av ro pa nın ener ji təh lü kə siz
li yin də, ha be lə Qaf qaz da sülh 
və sa bit li yin tə min olun ma sın
da müs təs na ro lu nu önə çə kən 
baş ka tib Əf qans tan da kı sülh
ya rat ma mis si ya sı na fə al dəs
tə yə gö rə rəs mi Ba kı ya min
nət dar lı ğı nı ifa də et miş dir: 
«Biz qo şun la rı nı zın Əf qa nıs
tan da apa rı lan əmə liy yat la ra 
ver di yi qə tiy yət li dəs tə yə gö rə 
min nət da rıq. Biz, həm çi nin, 
NA TOnun əmə liy yat la rı na 
ha va mə ka nın dan is ti fa də və 
tran zit marş rut la rı for ma sın da 
ve ri lən si ya si dəs tə yə gö rə tə
şək kür edi rik. Nə ha yət, Əf qa
nıs ta nın təh lü kə siz lik qüv və
lə ri nin tə lim lə ri nə ver di yi niz 
xe yir xah dəs tə yi ni zə gö rə də 
“çox sağ olun” de yi rik. Cə nab 
Pre zi dent, 2014cü il dən son ra 
əf qan təh lü kə siz lik qüv və lə ri 
üçün tə lim ke çir mək, məs
lə hət lər ver mək və yar dım 
et mək ki mi Əf qa nıs tan da kı 
ye ni mis si ya mı za ve rə cə yi niz 
da vam lı dəs tə yə gö rə min nət
da ram. Bu, Si zin Av rat lan tik 
təh lü kə siz li yin dəs tək lən mə
si nə açıq şə kil də sa diq ol du
ğu nu zu gös tə rir».

NA TO baş ka ti bi vur ğu la
mış dır ki, təş ki lat bun dan son

ra da Azər bay ca nın Qər bə in
teq ra si ya kur su na fə al dəs tək 
ve rə cək, müx tə lif proq ram lar 
çər çi və sin də uğur lu tə rəf daş
lı ğı da vam et di rə cək dir: «Bu 
gün biz NA TO ilə Azər bay can 
ara sın da əmək daş lı ğın da ha da 
in ki şaf et di ril mə si ni mü za ki rə 
et dik. Biz si ya si dia lo qu mu zu, o 
cüm lə dən ener ji təh lü kə siz li yi 
və ter ror çu lu ğa qar şı mü ba ri zə 
ki mi stra te ji mə sə lə lə rin mü
za ki rə si ni möh kəm lən dir mək 
əz min də yik. İs la hat la rın da vam 
et di ril mə si, həm çi nin, Azər
bay can üçün əhə miy yət li dir. 
NA TO Si zə yar dı mı da vam et
di rə cək dir. İna nı ram ki, biz tə
rəf daş lı ğı mı zın bir çox sa hə lə ri 
üz rə dia lo qu mu zu və əmək daş
lı ğı mı zı də rin ləş di rə bi lə rik. Bu 
ay biz “Sülh na mi nə tə rəf daş lıq” 
Proq ra mı mı zın iyir min ci il dö
nü mü nü qeyd edi rik».

Pre zi dent İl ham Əli yev öz 
növ bə sin də vur ğu la mış dır ki, 
Azər bay can dün ya da sülh və 

təh lü kə siz li yin tə min olun
ma sı sa hə sin də NA TOnun 
ro lu nu yük sək də yər lən di rir 
və təş ki lat la əmək daş lı ğa xü
su si önəm ve rir. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı vur ğu la mış dır ki, təş
ki lat la Azər bay can ara sın da kı 
mü na si bət lər müx tə lif proq
ram lar əsa sın da uğur la in ki şaf 
edə rək stra te ji tə rəf daş lıq sə
viy yə si nə yük səl miş dir: «Bu, 
mə nim NA TOnun mən zil
qə rar ga hı na ar tıq be şin ci sə
fə rim dir. Bu fakt əmək daş lı
ğı mı zın sə viy yə si ni gös tə rir. 
Bu əmək daş lıq il lə ri və bi zim 
NA TOnun “Sülh na mi nə tə
rəf daş lıq” Proq ra mı na iyir mi 
il ər zin də üzv ol ma ğı mız gös
tə rir ki, mü na si bət lə ri miz ar
tıq stra te ji əmək daş lıq sə viy
yə si nə qal xıb. Ey ni za man da, 
cə nab baş ka tib, Si zin 2012ci 
il də Azər bay ca na et di yi niz 
sə fə ri və apar dı ğı mız mü za
ki rə lə ri xa tır la yı ram. Bu gün 
əmək daş lı ğı mı za da ir bir çox 

mə sə lə lər ət ra fın da mü za
ki rə lə ri mi zi da vam et dir dik. 
Cə nab baş ka ti bin qeyd et
di yi ki mi, biz Əf qa nıs tan da 
Bey nəl xalq Təh lü kə siz li yə 
Yar dım Qüv və lə rin də iş ti ra
kı mı za aid mə sə lə lə ri mü za
ki rə et dik. Biz 2014cü il dən 
son ra kı dövr də Əf qa nıs tan da 
təh lü kə siz li yin tə min edil mə
si nə sa diq qa la ca ğıq. Bu gün 
məh vet mə gü cü nə ma lik ol
ma yan mal la rın de mək olar ki, 
40 fai zi Əf qa nıs ta na Azər bay
can əra zi si va si tə si lə apa rı lır. 
Azər bay can dan ke çən marş
rut ən eti bar lı və təh lü kə siz 
marş rut dur. Bir söz lə, biz re
gio nu muz da sül hü və sa bit li yi 
təş viq et mək üçün səy lə ri mi zi 
da vam et di rə cə yik».

Azər bay ca nın ter ror la 
mü ba ri zə də da im fə al möv qe 
tut du ğu nu de yən Pre zi dent 
İlham Əli yev NA TOnun bu 
sa hə də ki fəa liy yə ti ni də təq
dir et miş dir. Döv lə ti mi zin 

baş çı sı Azər bay can or du su nun 
təş ki la tın stan dart la rı əsa sın
da in ki şaf et di yi ni də xü su si 
vur ğu la mış dır: «Mən Si lah lı 
Qüv və lə ri miz də apa rı lan is
la hat la ra NA TOnun ver di yi 
dəs tə yə gö rə min nət da ram. 
Si lah lı Qüv və lə ri miz NA TO 
stan dart la rı na uy ğun laş dı rı
lır. Biz, həm çi nin NA TOnun 
yar dı mı, o cüm lə dən ma liy
yə dəs tə yi ilə Azər bay can da 
mi na lar dan tə miz lən mə la yi
hə lə ri ni hə ya ta ke çi ri rik. Ey
ni za man da, Azər bay can Əf
qa nıs ta nın Mil li Or du su nun 
Eti mad Fon du na öz töh fə si ni 
ve rir. Biz ar tıq 1 mil yon av ro 
məb lə ğin də mad di yar dım 
gös tər mi şik və da ha 1 mil yon 
av ro yar dım gös tə rə cə yik. Bu 
gün bil dir mək is tə yi rəm ki, 
biz Əf qa nıs ta nın Mil li Or du
su nun Eti mad Fon du na əla və 
1 mil yon av ro ayı ra ca ğıq. Biz 
bu ad dı mı Əf qa nıs tan da sülh 
və təh lü kə siz li yə ver di yi miz 

töh fə ki mi qiy mət lən di ri rik».
Döv lə ti mi zin baş çı sı vur

ğu la mış dır ki, Er mə nis tan
Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si ha zır da Cə nu bi 
Qaf qaz re gio nun da sülh və 
sa bit li yə, iq ti sa di in ki şa fa ən 
bö yük ma neə dir: «Biz mü na
qi şə nin bey nəl xalq hü qu qa 
və BMT Təh lü kə siz lik Şu ra
sı nın mü va fi q qət na mə lə ri nə 
uy ğun həl li nə tez lik lə na il ol
ma lı yıq. Bir ay dan az müd dət 
ön cə Azər bay can XXI əs rin 
la yi hə si he sab olu na bi lə cək 
la yi hə yə im za at dı. Azər bay
can qa zı nı is teh lak çı la ra çat dı
ra caq nəq liy yat inf rast ruk tu
ru nun ti kin ti si bu ya xın lar da 
baş la ya caq dır. Azər bay can bu 
la yi hə nin vax tın da hə ya ta ke
çi ril mə si üz rə tə şəb bü sü irə li 
sü rüb və mə su liy yə ti öz üzə ri
nə gö tü rüb. Bu, ener ji şa xə lən
di ril mə si, ener ji təh lü kə siz li yi 
və əmək daş lı ğı la yi hə si ola caq 
və Av ro pa nın ən iri inf rast ruk
tur la yi hə si nə çev ri lə cək dir. 
Bu la yi hə iş ti rak çı ölk lə rin və 
şir kət lə rin əla və əla qə lən dir
mə səy lə ri ni tə ləb edə cək dir. 
Əl bət tə ki, biz bu la yi hə ni vax
tın da hə ya ta ke çir mək məq sə
di lə Azər bay ca nın ən mü hüm 
ener ji inf rast ruk tu ru nun qo
run ma sı nı tə min et mə li yik. 
Bir söz lə, NA TO ilə Azər bay
can ara sın da əmək daş lıq uğur
la da vam edir».

Yan va rın 15-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev Belçıkaya 
iş gü zar sə fə ri çər çi və sin də 
NA TO-nun Şi ma li At lan ti ka 
Şu ra sın da üzv döv lət lə rin 
NA TO ya nın da dai mi nü ma-
yən də lə ri ilə də gö rüş müş-
dür. Gö rüş də Azər bay can-
NA TO əmək daş lı ğı nın uğur-
la in ki şaf et di yi  bil diril miş, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
bu də fə ki sə fə ri nin qar şı lıq lı 
əla qə lə rə mü hüm töh fə ver-
di yi vur ğu lan mış dır.

Azərbaycan qafqazda sülh və sabitlik üçün 
həyati əhəmiyyət kəsb edən ölkədir
Prezident İlham Əliyevin Belçika Krallığına işgüzar səfəri

X a l q  d ö v l ə t  ü ç ü n  y o x ,  d ö v l ə t  x a l q  ü ç ü n  o l m a l ı d ı r. . .
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Azərbaycan sənayesi keçmiş şöhrətini qaytarır
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin son iclasında bu sahədə ən yeni 
texnologiyalara əsaslanan iri layihələrin həyata keçiriləcəyini bildirmişdir    

Son on il də Azər bay can iq ti sa diy ya tı nın 
bü tün sa hə lə rin də ol du ğu ki mi, sə na ye nin 
in ki şa fın da da bö yük uğur lar qa za nıl mış, 
sə na ye məh sul la rı is teh sa lı nın həc mi 2,7 
də fə art mış dır. Bu müd dət ər zin də rə qa-
bət qa bi liy yət li müa sir sə na ye sa hə lə ri nin 
ya ra dıl ma sı, sə na ye nin inf rast ruk tur tə mi-
na tı nın yax şı laş dı rıl ma sı sa hə sin də çox say lı 
la yi hə lər ic ra edil miş, ye ni iş yer lə ri açıl mış, 
öl kə sə na ye si ye ni in ki şaf mər hə lə si nə qə-
dəm qoy muş dur. 

Ha zır kı mər hə lə də müa sir ça ğı rış lar və 
ye ni tə şəb büs lər nə zə rə alın maq la sə na ye-

nin mo dern ləş di ril mə si və qey ri-neft  sə-
na ye si nin şa xə lən di ril mə si məq sə di ilə bir 
sı ra təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si, o cüm-
lə dən möv cud tə bii və iq ti sa di re surs la rın 
tə sər rü fat döv riy yə si nə cəlb edil mə si, ənə-
nə vi sə na ye sa hə lə ri ilə ya na şı, ye ni prio ri-
tet is teh sal sa hə lə ri nin, sə na ye park la rı nın 
ya ra dıl ma sı, re gi on lar da sə na ye po ten sia-
lı nın güc lən di ril mə si, sə na ye nin in no va si-
ya lar əsa sın da in ki şa fı nı tə min edə cək im-
kan la rın for ma laş dı rıl ma sı zə ru ri dir.

İl ham ƏLİ YEv,
azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Müs tə qil lik döv rü nün ta
ri xi təc rü bə si be lə bir re al 
hə qi qə ti mey da na çı xa rır ki, 
iq ti sa di in ki şa fın tə məl da

şı olan sə na ye nin in ti şa rı və 
qa zan dı ğı uğur lar bi la va si tə 
ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
adı ilə bağ lı dır. Azər bay can 

sə na ye si nin müs tə qil döv lə
tin xa rak te ri nə və im kan la rı
na uy ğun bər pa sı və ye ni dən 
qu rul ma sı məhz ötən əs rin 

90cı il lə rin dən, xal qın ira
də si ilə ye ni dən ha ki miy yə tə 
gəl miş Hey dər Əli ye vin res
pub li ka ya ye ni dən rəh bər li yi 
ilə baş lan mış dır. Ulu ön də rin 
bö yük ida rə çi lik ba ca rı ğı və 
zən gin döv lət çi lik təc rü bə si 
bu sa hə də məq səd yön lü si
ya sət apa rıl ma sı nın əsa sı nı 
qoy muş dur.  Fun da men tal in
ki şa fın ye ni ya ra nan el miiq ti
sa di bü növ rə si, ye ni tex no lo
gi ya la rın tət bi qi nin baş lan ğı cı 
bu il lə rə aiddir.

Ümum mil li li de rin bö yük 
uzaq gö rən lik lə iş lə yib ha zır
la dı ğı uzun müd dət li in ki şaf 
stra te gi ya sı nın kon sep tu al 
əsas la rı Pre zi dent İl ham Əli

ye vin uğur lu qu ru cu luq və 
so su al yük sə liş si ya sə ti lə da
ha da tək mil ləş miş, ye ni ça
lar lar la zən gin ləş miş dir. Bu 
gün lər də Azər bay can Pre zi
den ti İl ham Əli ye vin sədr li yi 
ilə ke çi ri lən Na zir lər Ka bi
ne ti nin yı ğın ca ğın da döv lə ti
mi zin baş çı sı ötən il gö rü lən 
iş lə rə ye kun vur muş, ca ri il
də qar şı da du ran və zi fə lə rin 
üfüq lə ri ni mü əy yən ləş dir
miş dir. 

Ötən ilin ən möh tə şəm 
ha di sə si 9 okt yabr da öl kə
də va hid plat for ma dan çı xış 
edən çox lu ğun sar sıl maz ira
də bir li yi nin tə cəs sü mü idi. 
İl ham Əli ye vin Azər bay can 

Pre zi den ti se çil mə si nə səs 
ve rən xal qın bö yük his sə si 
əs lin də res pub li ka da ge dən 
sü rət li in ki şa fa, əha li nin so
si al və mad di ri fah ha lı nın 
yax şı laş ma sı na, dün ya öl kə
lə ri ara sın da si ya si və iq ti sa di 
ön cül lü yə, ta ri xi və mə də ni 
ir sin va ris li yi nə, get di yi miz 
de mok ra tik yo lun dön məz li
yi nə, sülh və əminaman lı ğa 
olan inam la rı nı ifa də et di. Bu 
möv qe nin di gər bir leyt mo
ti vi isə da im ye ni lə şən si ya si 
və iq ti sa di tex no lo gi ya la rın 
tət bi qi ilə  baş ve rən is la hat
la rın da vam lı lı ğı idi.   

Bu gün qa za nı lan uğur
lar Pre zi dent İl ham Əli ye vin 

apar dı ğı da xi li və xa ri ci si
ya sə tin mən ti qi nə ti cə si dir. 
Öl kə nin sə na ye po ten sia lı nın 
sa hə lər üz rə bə ra bər bö lüş
dü rül mə si, yə ni qey rineft 
sek to ru na xa ri ci in ves ti si ya
la rın cəlb olun ma sı, iq ti sa diy
ya tın li be ral laş dı rıl ma sı, mil li 
və bey nəl xalq sa hib kar lı ğın 
in ki şa fı üçün biz nes mü hi
ti nin for ma laş ma sı, ha be lə 
re gi on la rın tə rəq qi si cə nab 
İl ham Əli ye vin fəa liy yə tin də 
prio ri tet is ti qa mət lər dir. 

Əsas mə sə lə odur ki, öl
kə nin di na mik in ki şa fı da
yan ma mış, ək si nə, da ha ge niş 
vü sət al mış dır.

ardı səh. 2-də
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SİYASİYÜKSƏLİŞİN
PARAMETRLƏRİ

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Na zir lər Ka bi ne ti nin ic la sın
da kı gi riş nit qin də xa ri ci si
ya sət də əl də edi lən uğur lar, 
qa za nı lan nai liy yət lər ba rə
də de miş dir: “Azər bay ca nın 
bey nəl xalq nü fu zu art mış dır. 
Bey nəl xalq əla qə lə ri mi zin 
in ki şa fı üçün gö zəl im kan lar 
var dır. Biz bu im kan lar dan 
sə mə rə li şə kil də is ti fa də edi
rik. 2013cü il də Azər bay
ca nın BMT Təh lü kə siz lik 
Şu ra sın da kı fəa liy yə ti ba şa 
çat dı. İki il ər zin də Azər bay
can öz möv qe yi ni or ta ya qoy
du. Mən bə yan et di yim ki mi, 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sın
da biz bey nəl xalq hü qu qu və 
əda lə ti mü da fiə et mi şik, hər 
bir mə sə lə ilə bağ lı konk ret 
möv qe sər gi lə mi şik, prin si
pi al möv qe tut mu şuq. De yə 
bi lə rəm ki, bu iki il ər zin də 
bey nəl xalq bir lik tə rə fin dən 
Azər bay ca na olan inam və 
dəs tək da ha da art dı. Bax ma
ya raq ki, BMT Təh lü kə siz lik 
Şu ra sı na se çi lən də 155 öl kə 
bi zim na mi zəd li yi mi zi dəs
tək lə miş dir. Ha zır da he sab 
edi rəm ki, bu dəs tək da ha da 
bö yük dür. Bu, onu gös tə rir ki, 
bey nəl xalq aləm döv lə ti mi zin 
möv qe yi ni mü da fiə edir, dəs
tək lə yir, ad dım la rı mı zı təq dir 
edir. Çün ki Azər bay can bü tün 
bey nəl xalq təş ki lat lar da özü
nü lə ya qət lə apa rır, prin si pi al 
möv qe yi ni və öz mil li ma raq
la rı nı hər şey dən üs tün tu tur. 
Şüb hə siz ki, bey nəl xalq bir
lik bu amil lə ri nə zə rə ala raq 
Azər bay ca na dəs tə yi ni da ha 
da ar tı ra caq dır. 

2013cü ilin əv və lin də 
Av ro pa Şu ra sı Par la ment As
samb le ya sın da da əla mət dar 
ha di sə baş ver miş dir. Yan var 
ayın da ses si ya da Azər bay ca
na qar şı əsas sız, qə rəz li, iki
li stan dart lar əsa sın da təş kil 
edil miş hü cum fi as ko ya uğ ra
mış dır. As samb le ya da bö yük 
ək sə riy yət an tia zər bay can 
kam pa ni ya sı na qo şul ma mış
dır, bu, kam pa ni ya nın tə
şəb büs kar la rı nı, o cüm lə dən 
pər də ar xa sı tə şəb büs kar la rı nı 
mə yus et miş dir və Azər bay
ca nın haq lı möv qe yi ni mü da
fiə et miş dir. Si ya si amil lər lə 
şərt lə nən qət na mə nin la yi
hə si keç mə di, Azər bay ca nın 
möv qe yi üs tün lük təş kil et di. 
Be lə lik lə, Azər bay can bey
nəl xalq are na da növ bə ti qə
lə bə qa zan mış dır”.

Da ha son ra Azər bay ca nın 
ev sa hib li yi et di yi bey nəl xalq 
təd bir lər dən da nı şan döv lə
ti mi zin baş çı sı İs lam Əmək
daş lıq Təş ki la tı çər çi və sin də 
Fə ləs ti nə yar dım məq sə di lə 
ke çi ri lən konf rans dan, on la ra 
ve ri lən dəs tək dən və yar dım 
gös tə ril mə sin dən, Av ro pa 
İt ti fa qı ilə vi za la rın sa də ləş
di ril mə si is ti qa mə tin də im
za lan mış önəm li sa ziş dən 
da nı şa raq de miş dir: «Mən 
də fə lər lə bə yan et mi şəm ki, 
biz Av ro pa İt ti fa qı ilə və üzv 
ol ma dı ğı mız bü tün baş qa 
təş ki lat lar la sə mə rə li iş gü zar 
mü na si bət lər qur maq is tə yi
rik. Biz bu na na il ola bil mi şik. 
Üzv ol ma dı ğı mız bü tün təş
ki lat lar la mü na si bət lə ri mi zin 
prin sip lə ri açıq dır, ay dın dır 
və bey nəl xalq prin sip lər dən 
kə nar da de yil dir, qar şı lıq lı 
hör mət, birbi ri nin işi nə qa
rış ma maq, qar şı lıq lı dəs tək, 
an laş ma və hər tə rəf i əmək
daş lıq prin sip lə ri dir. Əmi nəm 
ki, biz növ bə ti il lər də Av ro pa 
İt ti fa qı ilə da ha da sə mə rə li 
for ma tın ya ra dıl ma sı na na il 
ola ca ğıq”.

Ba kı ar tıq bü tün dün ya da 
bey nəl xalq fo rum lar şə hə ri 
ki mi də ta nı nır de sək, yə qin 
ki, ya nıl ma rıq. Tək cə 2013cü 
il də pay taxt da 3 be lə bey nəl
xalq təd bir təş kil olun muş
dur: III Bey nəl xalq Hu ma ni
tar  Fo rum, İkin ci Mə də niy
yət lə ra ra sı Dia loq Fo ru mu və 

Dün ya İq ti sa di Fo ru mu – Da
vos Fo ru mu. Dün ya nın ta nın
mış li der si ya sət çi lə ri nin, elm 
xa dim lə ri nin, No bel mü ka fat
çı la rı nın, məş hur iq ti sad çı la
rın və ic ti mai xa dim lə rin iş ti
rak et dik lə ri bu fo rum la rın ən 
yük sək sə viy yə də ke çi ril məsi 
öl kə mi zin nü fu zu nu da ha da 
ar tır mış və Azər bay can pay
tax tı nın   dün ya nın mul ti kul
tu ra lizm, to le rant lıq, dö züm
lü lük mər kəz lə rin dən bi ri nə 
çev ril mə si ni sü but et miş dir.

Xa ri ci si ya sə ti mi zin əsas 
mə sə lə si olan Er mə nis tan
Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si nin həl li işin dən 
ge niş bəhs edən Azər bay can 
Pre zi den ti möv cud və ziy yə
ti re al qiy mət lən dir miş dir: 
“Er mə nis tan tə rə fi il ər zin
də da nı şıq lar pro se si ni ye
nə də müx tə lif bə ha nə lər lə 
uzat maq tak ti ka sı nı seç miş
dir. De mək olar ki, il ər zin də 
da nı şıq lar pro se sin də heç bir 
irə li lə yiş ol ma mış dır, dur
ğun luq hökm sür müş dür. 
Sa də cə ola raq ilin so nun da 
mü əy yən can lan ma mü şa hi
də edi lib. Gö rə rik, əgər Er
mə nis tan mə sə lə nin həl li ilə 
bağ lı konst ruk tiv möv qe nü
ma yiş et di rər sə, qı sa müd dət 
ər zin də ra zı laş ma ya gəl mək 
müm kün ola caq dır. Mü əy
yən ümid lər, mü əy yən nik bin 
mə qam lar var dır, an caq 2014
cü il də biz bun la rı araş dı ra ca
ğıq. Hər hal da 2014cü il də 
Er mə nis ta nın hə qi qi niy yə
ti tam bəl li ola caq dır. Sö zün 
dü zü, ke çən dövr nik bin li yə o 
qə dər də əsas ver mir. Çün ki 
Er mə nis tan bü tün da nı şıq lar 
pro se si za ma nı qey rikonst
ruk tiv möv qe sər gi lə miş dir, 
vax tı uzat maq tak ti ka sı nı seç
miş və be lə lik lə, da nı şıq lar 
pro se si ni if ic və ziy yə tə sal
mış dır. 

An caq əgər Er mə nis tan
da rea list ya naş ma lar üs tün
lük təş kil edər sə, he sab edi
rəm ki, qı sa müd dət ər zin də 
mü na qi şə ilə bağ lı irə li lə yiş 
ola bi lər. Rea list ya naş ma isə 
ger çə yə, re al güc lər nis bə ti
nə söy kən mə li dir. Azər bay
ca nın ar tan gü cü də bu ra da 
öz ro lu nu oy na yır və oy na
ya caq dır. Bu gün Er mə nis
tan ilə Azər bay can ara sın da 
mü qa yi sə apar dıq da bi zim 
üs tün lü yü müz hər bir sa hə
də açıqay dın özü nü bü ru zə 
ve rir. Bi zim döv lət büd cə miz 
Er mə nis ta nın döv lət büd
cə sin dən 10 də fə bö yük dür. 
Ümu mi da xi li məh sul 8 də
fə, əha li 6 də fə çox dur. Bi zim 
bü tün po ten sia lı mız güc lə nir, 
bö yü yür, ar tır, Er mə nis tan da 
isə həm çox ağır iq ti sa di, həm 
də de moq ra fik və ziy yət ya şa
nır. De yə bi lə rəm ki, de moq
ra fik fə la kət ya şa nır və bu nu 
Er mə nis ta nın rəs mi or qan la rı 
da təs diq edir. Ona gö rə əgər 
Er mə nis tan rəh bər li yi mə sə
lə yə cid di ya na şar sa və Er mə
nis tan döv lə ti nin ma raq la rı nı 
üs tün tu tar sa, açıqay dın an la
yar ki, Azər bay can ilə bun dan 
son ra rə qa bət apar maq üçün 
on lar da nə im kan lar var, nə 
də ki, po ten si al.

He sab et mi rəm ki, han sı sa 
bir öl kə üçün an caq xa ri ci yar
dı ma ar xa lan maq bö yük şə rəf 
gə ti rir. Hər bir öl kə hər hal
da ça lış ma lı dır ki, öz müs tə
qil li yi ni qo ru sun, öz se çi mi ni 
mü da fiə et sin, öz döv lə ti nin 
gə lə cə yi haq qın da dü şün sün. 
Hər hal da güc lər nis bə ti çox 
cid di şə kil də Azər bay ca nın 
xey ri nə də yi şil di. Mən bu ba
rə də hə lə 56 il bun dan əv vəl 
de mi şəm, öz fi kir lə ri mi bil
dir mi şəm. Ar tıq biz bu na na il 
ola bil mi şik və bun dan son ra
kı dövr də şüb hə siz, Azər bay
can döv lə ti üs tün lü yü nü da ha 
da möh kəm lən di rə cək dir.

Ümid edi rik ki, da nı şıq lar 
pro se sin də müs bət də yi şik
lik lər ola caq dır. Bey nəl xalq 
va si tə çi lər ça lı şır lar ki, bu ra da 
irə li lə yiş ol sun. An caq mən 
bu nu qeyd et mə li yəm, on la
rın fəa liy yə ti nin hə lə ki, heç 
bir nə ti cə si ol ma mış dır. Bu da 

re al lıq dır. Biz va si tə çi lər tə rə
fin dən, on la rın döv lət baş çı
la rı tə rə fin dən müs bət bə ya
nat la rı eşi di rik. On la rın için də 
xü su si lə qeyd et mə li yəm ki, 
Minsk qru pu na həm sədr lik 
edən öl kə lə rin döv lət baş çı la
rı nın bir gə bə ya nat la rın da sta
tuskvo nun qə bu le dil məz li yi 
haq qın da söz lər de yil miş dir. 
Bu, çox müs bət hal dır. Ey ni 
za man da, on lar da im tək rar
la yır lar ki, da nı şıq la ra al ter na
tiv yox dur. Bi lir si niz, müa sir 
dün ya da hər bir sa hə də ki
fa yət qə dər al ter na tiv var dır. 
Sa də cə ola raq biz is tə yi rik ki, 
bu mə sə lə sülh yo lu ilə həll 
edil sin. Azər bay can öz konst
ruk tiv möv qe yi ni or ta ya qo yur 
və ümid edi rəm ki, da nı şıq
lar la bağ lı pro ses də va si tə çi lər 
da ha da fə al rol oy na ya caq lar. 
Sa də cə ola raq Er mə nis tan 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 
4 qət na mə si ni ic ra et mə li dir, 
iş ğal edil miş tor paq lar dan çıx
ma lı dır və Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü bər pa edil mə li dir. 
Ra zı laş ma nın prin sip lə ri bun
dan iba rət dir. 

Azər bay can heç vaxt öz 
ta ri xi tor pa ğın da ikin ci er
mə ni döv lə ti nin ya ra dıl ma
sı na im kan ver mə yə cək dir. 
Mə sə lə Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü çər çi və sin də həll 
edil mə li dir və həll edi lə cək
dir. Mən bu na şüb hə et mi rəm 
və bu na na il ol maq üçün biz 
hə lə ki, da nı şıq la rı da vam et
di rə cə yik, an caq öz gü cü mü
zü də ar tı ra ca ğıq. 

O cüm lə dən hər bi gü
cü müz də ar tır. 2013cü il
də or du qu ru cu lu ğu ilə bağ lı 
önəm li ad dım lar atıl mış dır. 
Biz çox cid di is la hat la ra baş la
dıq. Bu is la hat lar öz nə ti cə si
ni ver mək də dir. Bi zim dö yüş 
qa bi liy yə ti miz ar tır, 2014cü 
il də bö yük də rə cə də ar ta caq
dır. Qeyd et mə li yəm ki, bi zim 
hər bi po ten sia lı mız, or du da 
apa rı lan is la hat lar, ye ni prin
sip lər, dö yüş tak ti ka sı ilə bağ lı 
ye ni ya naş ma lar ta ma mi lə ye
ni bir si tua si ya nın ya ran ma sı
na gə ti rib çı xa rır. Nə zə rə al
saq ki, son il lər də Azər bay can 
bö yük həcm də si lahsur sat, 
tex ni ka al mış dır, – ən müa sir 
tex ni ka dır, – bi zim dö yüş qa
bi liy yə ti miz bö yük də rə cə də 
ar ta caq, ar tır və bu, da nı şıq lar 
pro se si nə an caq müs bət tə sir 
gös tə rə cək dir. 

Bə zi hal lar da bu mə sə lə 
ilə əla qə si ol ma yan qu rum lar, 
ya xud da Er mə nis ta nın də yir
ma nı na su tö kən si ya sət çi lər 
bi zi tən qid et mə yə ça lı şır lar 
ki, nə üçün Azər bay can hər bi 
büd cə si ni ar tı rır. O öl kə lə rin 
nü ma yən də lə ri bu nu de yir ki, 
on la rın hər bi büd cə si göy lə rə 
qal xıb dır. Bi zim tə bii hü qu qu
muz dur, biz öz hər bi po ten
sia lı mı zı ar tı rı rıq, ar tı ra ca ğıq. 
Dağ lıq Qa ra bağ mə sə lə si nin 
əda lət li, bey nəl xalq nor ma la
ra uy ğun şə kil də həll edil mə
si üçün bi zim hər bi gü cü müz 

həl le di ci rol oy na ya caq dır. Biz 
bu gün güc lü or du ya ra dı rıq. 
Bi zim or du muz dün ya nın ən 
güc lü or du la rı sı ra sın da dır”.

ÖLKƏMİZİNDİNAMİK
İNKİŞAFITƏMİN
EDİLMƏLİDİR

Azər bay can Pre zi den
ti İl ham Əli ye vin yı ğın caq da 
söy lə di yi ye kun nit qi ya ra dıl
mış tə məl üzə rin də hə ya ta 
ke çi ri lə cək pers pek tiv iş lə rin 
mü fəs səl pla nı haq da ay dın 
tə səv vür ya rat mış dır. Öl kə
nin  in ki şaf pro se si nin di na
mik li yi ni sax la ma ğın va cib li
yi ni vur ğu la yan döv lət baş çı
sı 2014cü ili də uğur la ba şa 
vur maq üçün güc lü po ten
sia lın ol du ğu nu bil dir miş dir. 
Azər bay can da əsas inf rast
ruk tur la yi hə lə ri nin əks olun
du ğu in ves ti si ya proq ram
la rı nın möv cudluğunu önə 
çəkən Pre zi dent İl ham Əli
yev de miş dir: “Ça lış ma lı yıq 
ki, bu il də inf ya si ya la zı mi 
sə viy yə də ol sun. Biz hə mi şə 
de yi rik ki, bir rə qəm li inf ya
si ya ol ma lı dır. An caq doq quz 
da bir rə qəm li ədəd dir. An caq 
ke çən il öl kə də inf ya si ya nın 
2,4 fa iz sə viy yə si əl bət tə ki, 
bi zi çox se vin di rir. Ça lış ma
lı yıq ki, təx mi nən bu sə viy yə 
bu il də sax la nıl sın. Be lə olan 
hal da əl bət tə ki, in san la rın 
ri fa hı nın yax şı laş ma sı üçün 
da ha da gö zəl im kan lar ola
caq dır. Be lə lik lə, in ves ti si ya 
proq ra mı nın ic ra sı, xa ri ci in
ves ti si ya la rın cəlb edil mə si, 
mak ro iq ti sa di sa bit lik, onun 
qo run ma sı – bü tün bu amil
lər öl kə mi zin uğur lu in ki şa fı
nı tə min edə cək dir. Əmi nəm 
ki, 2014cü il də bi zim sta tis tik 
gös tə ri ci lə ri miz də, ümu mi 
da xi li məh sul da, qey rineft 
sek to ru nun in ki şa fı da yük sək 
sə viy yə də ola caq dır. 

Sa hib kar la ra dəs tək da
vam et di ri lə cək dir. Bu ra da 
rə qəm lər səs lən di ki, ke çən 
il sa hib kar la ra gü zəşt li şərt
lər lə 275 mil yon ma nat kre dit 
ve ril miş dir. Bu, həm də iq ti
sa diy ya tı mı zın re al sek to ru na 
qo yu lan əla və sər ma yə dir. 
Çün ki bu kre dit lə rin an caq 
iq ti sa diy ya tın re al sek to ru na 
ve ril mə si nə zər də tu tu lur. 
Ey ni za man da, bu, yer li sa
hib kar lı ğın in ki şa fı üçün də 
bö yük dəs tək dir. Çün ki həm 
bu pul və sai ti dir, ey ni za man
da, İq ti sa diy yat və Sə na ye 
Na zir li yi tə rə fin dən tər tib 
edi lən töv si yə proq ram la rı 
da var dır ki, sa hib kar lar on
lar dan da sə mə rə li şə kil də 
is ti fa də edir lər. An caq gə lir li 
sa hə lə rə, gə lir gə ti rə bi lə cək 
la yi hə lə rə və sai tin ay rıl ma sı 
nə zər də tu tu lur. Məhz bu nun 
nə ti cə si dir ki, ve ri lən bü tün 
kre dit lər de mək olar, vax tın
da qay ta rı lır. Bu gün Sa hib
kar lı ğa Kö mək Mil li Fon du
nun port fe lin də qay ta rıl mış 
kre dit lər də önəm li bir his sə 

təş kil edir. Bu il biz üçün cü 
Re gio nal İn ki şaf Proq ra mı
nı qə bul edə cə yik. Ke çən il 
ikin ci proq ram ic ra edil miş
dir. Ar tıq onun ic ra sı ba şa 
çat mış dır. Bu iki proq ra mın 
ic ra sı, on la rın qə bul edil mə si 
de yə bi lə rəm ki, böl gə lər də 
cid di dö nü şün ya ran ma sı na 
sə bəb ol muş dur. Biz bu nu 
həm sta tis tik gös tə ri ci lər də, 
həm də hə yat da əya ni gö rü
rük. Böl gə lər can lan dı, abad
laş dı, müa sir inf rast ruk tur 
ya ra dıl dı. O cüm lə dən so si al 
inf rast ruk tur ob yekt lə ri nin 
ti kin ti si ge niş vü sət al mış dır. 

Böl gə lər də iş yer lə ri açıl
mış dır. Son on il ər zin də 
Azər bay can da 1 mil yon 200 
min ye ni iş ye ri açıl mış dır. 
On la rın bö yük his sə si böl gə
lə rin pa yı na dü şür. Bu, həm 
böl gə lər də ge dən can lan
ma ya müs bət tə sir gös tə rir, 
şə hər lə rə miq ra si ya meyl lə
ri nin qa ba ğı nı alır, yer li is teh
sa lın ar tı mı na im kan ya ra dır, 
həm də id xal dan ası lı lı ğı mı zı 
azal dır. Bir söz lə, bu sa hə də ki 
fəa liy yət ca ri il də də da vam 
et di ri lə cək dir. Konk ret la yi
hə lər var dır və sa hib kar la ra 
kö mək döv lət tə rə fin dən da
vam et di ri lə cək dir”.

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
öz çı xış la rın da tək rartək rar 
səs lən dir di yi “res pub li ka
mız da ər zaq təh lü kə siz li yi”  
mə sə lə si 2014cü il də də 
so si aliq ti sa di sa hə nin ən 
mü hüm is ti qa mət lə rin dən 
bi ri ola caq dır: “Bu gün Azər
bay can da bü tün əsas ər zaq 
məh sul la rı is teh sal edi lir, 
bə zi məh sul la rın is teh sa lı tə
lə ba tı mı zı tam ödə yir, bə zi 
sa hə lər də hə lə ki, id xal dan 
ası lı yıq. An caq, bil di yi niz ki
mi, mən bu mə sə lə ilə bağ lı 
də fə lər lə öz fi kir lə ri mi bil
dir miş dim. Bu gün də de mək 
is tə yi rəm ki, Azər bay can da 
bü tün əsas ər zaq məh sul la
rı tam şə kil də öz tə lə ba tı
mı zı tə min et mə li dir. Yə ni, 
biz də is teh sal olu nan ər zaq 
məh sul la rı tam şə kil də tə lə
ba tı mı zı tə min et mə li dir. Biz 
bu na ya xın la şı rıq və ça lış ma
lı yıq ki, növ bə ti 5 il ər zin də, 
bəl kə də on dan da tez bir 
müd dət də 3cü re gio nal in
ki şaf Proq ra mı nın ic ra sı ba şa 
ça tan da ar tıq ər zaq təh lü kə
siz li yi ilə bağ lı olan bü tün 
mə sə lə lər öz həl li ni tap sın. 

Bu mə sə lə lər elə həll edil
mə li dir ki, biz pers pek ti vi də 
nə zə rə alaq. Çün ki bu ra da da 
səs lən di və biz ha mı mız yax şı 
bi li rik ki, Azər bay can da de
moq ra fik və ziy yət çox müs
bət dir. Bu gös tə ri ci yə gö rə biz 
Av ro pa da bi rin ci yer də yik və 
get dik cə Azər bay can əha li si 
da ha da ar ta caq dır. Əha li nin 
ar tı mı bir ba şa iq ti sa di in ki şaf
la bağ lı dır.”

Döv lə ti mi zin baş çı sı qar
şı ya qo yu lan məq səd lə rə çat
maq üçün fəa liy yət kon tur la
rı nı gös tər miş, kənd tə sər rü

fa tı nın in ten siv in ki şa fın dan 
ət raf ı da nış mış dır. Əha li nin 
ar tım pro se si ni, de moq ra fik 
də yi şik lik lə ri ön lə mək, əha
li nin ər zaq tə mi na tı na yük sək 
sə viy yə də na il ol maq  döv rün 
ak tu al prob lem lə rin dən dir. 
Bu nun üçün me lio ra si ya və 
ir ri qa si ya la yi hə lə ri nin hə ya
ta ke çi ril mə si sa yə sin də ye ni 
tor paq sa hə lə ri ni döv riy yə yə 
bu rax maq, əkin çi lik tex no
lo gi ya sı nı tək mil ləş dir mək, 
fer mer tə sər rü fat la rı nın yük
sək məh sul dar lıq əl də et
mə lə ri üçün on la ra yar dım 
gös tər mək, kənd tə sər rü fa tı 
mü əs si sə lə ri ni dai mi ener ji, 
ya na caqsürt kü ma te ri al la rı 
ilə tə min et mək, el mitex ni ki 
nai liy yət lə ri, ye ni tex no lo gi
ya la rı, müa sir ma şın və aq
re qat la rı ge niş tət biq et mək 
gə rək dir. Bir söz lə, iq ti sa di 
si ya sə tin apa rı cı qol la rın dan 
bi ri ki mi Azər bay can da kənd 
tə sər rü fa tı is teh sa lı sə na ye
ləş mə li dir. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin plan laş dır dı ğı is ti
qa mət, bu sa hə də irə li sür dü
yü plan lar, ver di yi tap şı rıq və 
töv si yə lər məhz sə na ye ləş mə 
yo lu nun hə dəf ə ri dir. 

2014cü il də əha li nin so
si al ri fa hı nın yük səl dil mə si 
sa hə sin də da vam lı təd bir lər 
gö rü lə cək dir.  Əha li nin elekt
rik ener ji si, qaz, su, is ti lik lə 
fa si lə siz tə mi na tı so si al si ya
sə tin hə ya ta ke çi ril mə sin də 
prio ri tet dir. Ra hat yol la rın 
ti kin ti si nə, ka na li za si ya şə
bə kə si nin ye ni lən mə si nə və 
ge niş lən mə si nə, eko lo ji və
ziy yə tin da ha da yax şı laş dı rıl
ma sı na öl kə də tə lə bat var dır 
və bu sa hə də apa rı lan qu ru
cu luq iş lə ri ar dı cıl su rət də da
vam et di ri lə cək dir. 

Ölkə iqti sadiy ya tın da, 
ümu mi lik də cə miyyət həya
tın da önəm li rol oy na yan 
nəq liy yat struk tu ru nun in ki
şaf pers pek tiv lə ri nə to xu nan 
Azər bay can Pre zi den ti de
miş dir: “Nəq liy yat sek to run
da bu il yol ti kin ti si la yi hə lə ri 
da vam et di ri lə cək dir. Bü tün 
bu la yi hə lə rin si ya hı sı ar tıq 
təs diq edi lib. Av to mo bil yol
la rı nın ti kin ti si da vam et di ri

lir. Mən he sab edi rəm ki, biz 
Ba kıAs ta ra yo lu nun ti kin ti si
nə xü su si diq qət ye tir mə li yik, 
ora da iş lər bir az ləng ge dir. 
Ba kıQa zax–Gür cüs tan sər
hə di, on dan son ra Ba kıRu
si ya sər hə di yol la rın da iş lər 
da ha sü rət lə ge dir. An caq biz 
Ba kıAs ta raİran sər hə di yo
lu nun ti kin ti sin də la zı mi tem
pi əl də edə bil mə mi şik. Ona 
gö rə, bu il bu la yi hə yə üs tün
lük da ha çox ve ril mə li dir. 

Qeyd et di yim ki mi, Ələt 
Də niz Ti ca rət Li ma nı nın bi
rin ci mər hə lə si bu il ic ra edil
mə li dir. Be lə lik lə, he sab edi
rəm ki, bu il biz şə hə rin mər
kə zin də yer lə şən Ba kı Ti ca rət 
Li ma nı nın kö çü rül mə si nə 
na il ola bi lə rik. Be lə lik lə, şə
hər sa kin lə ri üçün ye ni gö zəl 
ic ti mai zo na lar ya ra na caq dır. 
O əra zi lər də ic ti mai yer lər, 
park lar, bağ ça lar, gə zin ti yer
lə ri sa lı na caq dır. Bul var uza
dı la caq, Də niz vağ za lın dan 
son ra “Ağ şə hər” is ti qa mə tin
də ti ki lən bul var la bir lə şə cək 
və be lə lik lə, gə zin ti üçün bir 
ne çə ki lo met ri əha tə edən gö
zəl bul var ya ra na caq dır.

Ba kı–Tbi li siQars də mir 
yo lu nun ti kin ti si qra fik üz rə 
ge dir. He sab edi rəm ki, vax
tın da ic ra edi lə cək dir. Biz bu 
yo lun əhə miy yə ti haq qın da 
də fə lər lə da nış mı şıq. Əla və 
et mə yə eh ti yac gör mü rəm. 
Sa də cə ola raq bu ra da da əl
bət tə ki, üç öl kə nin əmək daş
lı ğı bir da ha özü nü gös tə rir. 
Azər bay canGür cüs tanTür
ki yə həm ener ji, həm nəq
liy yat sa hə lə rin də ar tıq uzun 
il lər dir ki, uğur lu əmək daş lıq 
edir lər. He sab edi rəm ki, Ba
kı–Tbi li siQars də mir yo lu
nun ti kin ti si də bu əmək daş
lı ğın gö zəl nə ti cə si ola caq dır.

Ba kı şə hə rin də met ro ti
kin ti si ge dir. Bir ne çə stan si ya 
ti ki lir. Met ro ilə bağ lı biz əv
vəl ki dövr də bö yük proq ram 
qə bul et mi şik. Əl li yə ya xın 
ye ni stan si ya ti ki lə cək dir. İn
ves ti si ya proq ra mın da əl bət tə 
ki, bu mə sə lə lər öz həl li ni ta
pa caq dır”.

İri inf rast ruk tur la yi hə lə
ri nin ye ri nə ye ti ril mə si, öl
kə iq ti sa diy ya tı nın hər tə rəf i 
in ki şa fı, re gi on da “lo ko mo tiv 
döv lət” ro lu nu qo ru yub sax
la maq və da ha böyük in ki şa
fa na il ol maq üçün sə na ye nin 
mo dern ləş di ril mə si iq ti sa di 
si ya sə tin hə ya ta ke çi ril mə
sin də va cib amil dir. Tə sa dü fi 
de yil dir ki, yı ğın caq da sə na ye 
is teh sa lı nın ar tı rıl ma sı üçün 
tex no park lar şə bə kə si nin ge
niş lən di ril mə si, me tal lur gi ya 
sə na ye si nin in ki şa fın da cid di 
ad dım la rın atıl ma sı, eko lo ji 
çirk lən mə nin qar şı sı nın alın
ma sı üçün nəq liy yat da “Av
ro3”, da ha son ra isə “Av ro4” 
və “Av ro5” stan dart la rı na ke
çil mə si, ix rac yö nüm lü mü
əs si sə lə rin, emal sa hə lə ri nin 
in ki şa fı haq da ət raf ı da nı şan 
Pre zi dent İl ham Əli yev ye ni 
ilin “Sə na ye ili” ad lan dı rıl ma
sı tə şəb bü sü nü irə li sür müş 
və ca ri ilin uğur lu ola ca ğı na 
əmin li yi ni ifa də et miş dir. 

Yı ğın ca ğın er tə si gü nü 
döv lət baş çı sı 2014cü ilin 
“Sə na ye ili” ad lan dı rıl ma sı 
ba rə də  mü va fiq sə rən cam 
im za la mış dır.   

Azərbaycan sənayesi keçmiş şöhrətini qaytarır
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28 May qəsəbəsi  
inkişaf yolundadır

Bi nə qə di Ra yon Ic ra Ha
ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə mün tə zəm ola raq təş kil 
edi lən səy yar gö rüş lər əha li
nin prob lem lə ri nin həl lin də 
mü hüm rol oy na yır. Növ bə ti 
be lə bir gö rüş yan va rın 16da 
8ci mik ro ra yon da yer lə şən 
248 say lı tam or ta mək təb də 
ke çi ril di. Gö rüş də ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin, hü quqmü
ha fi zə or qan la rı nın, müx tə lif 
ida rə, mü əs si sə və təş ki lat la
rın rəh bər vəzifəli şəxs lə ri, 
elə cə də 200dək mik ro ra yon 
sa ki ni iş ti rak edir di. 

Ra yon ic ra ha ki miy yə ti
nin baş çı sı Xa ləd din İs gən
də rov təd bi ri gi riş sö zü ilə 
aça raq müs bət ənə nə ha lı nı 
al mış bu cür gö rüş lə rin əha
li nin prob lem lə ri nin öy rə
nil mə si və həl lin də mü hüm 
va si tə ol du ğu nu bil dir di. 
2013cü ilin Bi nə qə di ra yo
nu üçün uğur lu nə ti cə lər lə 
yad da qal dı ğı nı vur ğu la yan 
X.İsgəndərov 2014cü il də 
əha li ni qay ğı lan dı ran prob
lem lə rin həl li ilə bağ lı müx
tə lif la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ri
lə cə yi ni diq qə tə çat dır dı. 

Binəqədi Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti  başçısı Aparatının 
Tə sər rü fat şö bə si nin müdi
ri Əda lət Rə cə bov çı xı şın da 
mik ro ra yon da hə ya ta ke çi ril
miş abad lıqqu ru cu luq təd
bir lə ri ba rə də ət raf ı mə lu
mat ver di: «8ci mik ro ra yon
da 51 ya şa yış evi möv cud dur: 
Hə min ya şa yış  ev lə rin də ki 
4725 mən zil də 12545 sa kin  
məs kun la şıb. Bü tün ya şa yış 
bi na la rı nın su və ka na li za si
ya xət lə ri əsas lı tə mir edi lib. 
Bi na la rın zir zə mi lə ri çir kab 
su lar dan tə miz lə nə rək nor
mal və ziy yə tə gətirilib. Ötən 
il mik ro ra yon əra zi sin də 25 
ün van da 42 min kvad rat metr 

as falt ör tü yü çə ki lib. İ.Da da
şov  kü çə si 71də, Azad lıq 
pros pek tin də 14, 18, 24, 30 və 
36 say lı bi na la rın 8945 kvad
rat metr yum şaq dam ör tü yü 
əsas lı tə mir olu nub».

Şö bə mü di ri nin söz lə
ri nə gö rə, mik ro ra yon da 
ge niş miq yas lı abad lıq və ye
ni dən qur ma iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lib: «Bi na la rın gi ri şin
də 134 ədəd də mir qa pı qo
yu lub. Pil lə kən qə fəs lə rin də 
ya rar sız ha la düş müş pən cə
rə lər ye ni plas tik pən cə rə
lər lə əvəz edi lib. İ.Da da şov 

71, H.Hü sey nov 13 ün va nın
da, ha be lə Azad lıq pros pek
tin də 7 bi na nın hə yə ti tam 
abad laş dı rı lıb. Abad laş dır ma 
za ma nı, ilk növ bə də, əra zi
də olan qu ru ağac lar kə si lib, 
hün dür ağac lar buda nıb. Bi
na la rın hə yət lə ri nə, ümu mi
lik də, 1245 ədəd ağac və kol  
əki lib. 13500 kvad rat metr  ot 
ör tü yü sa lı nıb, 9 ədəd söh
bət gah qu raş dı rı lıb. Müx tə
lif əra zi lər də sta di on lar in şa 
olu nub, id man və uşaq əy

lən cə qur ğu la rı, otu ra caq lar 
qu raş dı rı lıb». 

Ə.Rə cə bov bil dir di ki, 
ha zır da 8ci mik ro ra yon əra
zi sin də 13 bi na da əsas lı tə mir 
iş lə ri da vam et di ri lir. Əra zi
nin dai mi iç mə li su ilə təc hi
za tı is ti qa mə tin də də la zı mi 
təd bir lər gö rü lüb: «Azər su» 
ASCnin Bi nə qə di ra yon Su
Ka nal De par ta men ti su xət
lə ri ni zir zə mi lər dən çı xa ra
raq hə yət lər va si tə si lə çə kib. 
Ha zır da mən zil lə rə su xət lə ri 
gi riş lər dən say ğac laş dı rı la raq 
ve ri lir». 

Şöbə müdirinin söz lə ri
nə gö rə, ha zır da mik ro ra yon 
əra zi sin də 191 ədəd lift var 
və on la rın bö yük ək sə riy yə
ti iş lək və ziy yət də dir: «Ötən 
müd dət də mik ro ra yon əra
zi sin də 35 ədəd lift əsas lı tə
mir edi lib və 17 ye ni lift qu
raş dı rı lıb. Qış möv sü mü ilə 
əla qə dar bo ğul ma və qaz dan 
zə hər lən mə ris ki ni azalt maq 
üçün bi na lar da tüs tü və ha va 
ka nal la rı tə miz lə nib. Əra zi
nin sa ni tar tə miz li yi də xü su

si diq qət mər kə zin də olub. 
Xid mə ti əra zi də 4 ədəd müa
sir tip li kon tey ner mey dan ça
sı ti ki lib, 95 ye ni kon tey ner 
yer ləş di ri lib. Qış möv sü mün
də 51 ye ni ya şa yış evi is ti lik lə 
tə min edi lib. Bu nun la ya na şı, 
əra zi də mü əy yən prob lem lər 
də möv cud dur. Bir sı ra ya şa
yış bi na la rı nın yum şaq dam 
ör tük lə ri nin tə mi rə eh ti yacı 
var. Bi na lar da ye ni lift lə rin 
qu raş dı rıl ma sı pro se si də da
vam et di ril mə li dir. Bir çox 
ya şa yış bi na la rının gi ri şi tə
mir olun ma lı dır».

Təd bir də çı xış edən mik
ro ra yon sa ki ni Hə mid Meh
di yev ra yon da apa rı lan abad
lıqqu ru cu luq iş lə ri ni yük sək 
qiy mət lən dir mək lə ya na şı, 
bə zi prob lem lə ri də diq qə tə 
çat dır dı: «Son vaxt lar çox
mən zil li bi na la rın yu xa rı 
mər tə bə lə ri nə su yun ve ril
mə sin də prob lem lər möv
cud dur. Bun dan əla və, bə zi 
bi na la rın zir zə mi si su ilə do
lub. Mən zil lə rin qız dı rıl ma sı 
ilə bağ lı mü əy yən çə tin lik lər 
var. Bu mə sə lə lə rin öz həl li ni 
tap ma sı çox yax şı olar dı». 

Gö rüş də çı xış edən di
gər sa kin lər də is ti lik və lift
lə bağ lı möv cud prob lem lə ri 
diq qə tə çat dır dı lar. 

Son da çı xış edən ic

ra ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov öl kə 
baş çı sı nın diq qət və qay ğı
sı ilə Bi nə qə di sa kin lə ri nin 
prob lem lə rinin həl li is ti qa
mə tin də zə ru ri işlər hə ya
ta ke çi ril di yi ni bil dir di. Bu 
təd bir lə rin bun dan son ra da 
da vam et di ri  lə cə yi ni vur ğu
la yan X.İs gən də rov sa kin lər 
tə rə fin dən qal dı rıl mış prob
lem lə rin həl li ilə bağ lı aidiy
yə ti qu rum la rın rəh bər lə ri nə 
tap şı rıq la rı nı ver di.   

Yan va rın 15-də «Ju mei-
rah Bil gah Be ach Ho tel»də 
nü fuz lu iş gü zar jur nal olan 
«Con sul ting&Bu si ness» tə-
rə fin dən 2000-ci il də tə sis 
edil miş «İlin Şir kə ti» Mil li 
Mü ka fa tı nın 2013-cü ilin 
ye kun la rı na gö rə təq di met-
mə mə ra si mi ke çi ril miş dir.

Azər bay can iq ti sa diy ya tı 
və biz ne si nin müx tə lif sa
hə lə rin də ça lı şan 28 lau re at 
bu ali mü ka fa ta la yiq gö rül
müş dür. On la rın ara sın da 
nü fuz lu ma liy yə ins ti tut la rı, 
iri sə na ye mü əs si sə lə ri, elə
cə də ki çik və or ta biz ne sin 
qa baq cıl şir kət lə ri yer al mış
dır. Mü ka fa ta la yiq gö rü lən 
bü tün şir kət lər fəaliyyət 
sahələri üzrə fərq li ol ma
la rı na bax ma ya raq, yük
sək ren ta bel li, ba zar da sa bit 
möv qe yə ma lik və in ten siv 
in ki şaf edən, ma liy yə şəf af
lı ğı və in for ma si ya açıq lı ğı 

üz rə bey nəl xalq stan dart la rı 
tət biq edən lər ol muş dur. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti xü su si no mi na si ya 
olan «İlin yer li ic ra ha ki miy
yə ti or qa nı» mü ka fa tına la
yiq gö rül müş dür.

Mü ka fa tı qə bul edən 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Ay gün Əli ye va təş ki lat çı la ra 
Bi nə qə di RİH baş çı sı cə
nab Xa ləd din İs gən də ro vun 
adın dan tə şək kür etmişdir: 

«Möh tə rəm Pre zi den ti miz 
İl ham Əli ye vin mü va fiq sə
rən ca mı ilə 2013cü il Azər
bay can Res pub li ka sın da “İn
for ma si yakom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı ili” elan edil
miş dir. Sə rən cam dan irə li 
gə lən və zi fə lə ri uğur la ye ri
nə ye ti rən Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
Apa ra tı da “Elekt ron hö ku
mət”in ya ra dıl ma sı is ti qa
mə tin də səy lə ça lış mış dır. 
Bu sa hə də ye ni ida rə et mə 
me tod la rı nın tət bi qi sa yə
sin də qa za nı lan nə ti cə yə 
gö rə əmə yi miz xü su si qiy
mət lən di ril miş dir». 

Bü tün mü ka fat çı la rı təb
rik edən Ay gün Əli ye va öl kə 
Pre zi den ti cə nab İl ham Əli
ye vin rəh bər li yi al tın da apa
rı lan is la hat la rın hə ya ta ke
çi ril mə sin də on la ra ya ra dı cı 
əmək və gə lə cək fəa liy yət
lə rin də uğur lar ar zu la mış dır.

Daha bir səyyar görüş  
səmərəli nəticələrlə  
yadda qaldı 

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti 
mükafata layiq görüldü

SİYAvuŞƏMİRLİ

Hər ilin əv və li, adə tən, 
iki mü hüm mə qam la diq qət 
çə kir: bir tə rəf dən he sa bat 
ili nə ye kun vu ru lur, di gər 
tə rəf dən sə ye ni məq səd və 
niy yət lər hə dəf ə nir, konk ret 
məq səd və və zi fə lər mü əy
yən lə şir. Keç miş uğur lar, bir 
qay da ola raq, gə lə cə yin da
ha bö yük nai liy yət lə ri üçün 

möh kəm tə mə lə, bü növ rə
yə çev ri lir. Hə ya ti təc rü bə yə 
əsas la nan bu cür qiy mət lən
dir mə həm də ötən döv rün 
uğur və ça tış maz lıq la rın dan 
ob yek tiv nə ti cə çı xar maq, 
pers pek tiv fəa liy yət is ti qa
mət lə ri ni da ha dü rüst mü
əy yən ləş dir mək üçün yax şı 
im kan lar açır. Nə ha yət, ida
rə çi lik də he sa bat lı lıq ənə nə
si şəf faf lı ğın, sə mə rə li li yin, 
məq səd yön lü lü yün ba riz tə
cəs sü mü ki mi və tən daş lar da 
döv lə tin ic ra struk tur la rı na 
ina mı nı, eti ma dı nı və mə nə
vi bağ lan tı sını güc lən di rir.

Bi nə qə di ra yo nu 28 May 
qə sə bə si nin in zi ba ti əra zi 
dai rə si üz rə nü ma yən də li yi n 
yan var ayı nın 14də ke çi ril miş 
he sa bat yı ğın ca ğı ic ra qu ru mu
nun fəa liy yə tin də əha li yə la
yiq li xid mət mə ra mı nın ön də 
da yan dı ğı nı təs diq lə di. Top
lan tı da RİH baş çı sı nın bi rin
ci müa vi ni İl qar Sü ley ma nov, 
Apa ra tın şö bə mü dir lə ri və qə
sə bə sa kin lə ri iş ti rak edir di lər. 

Ötən il qə sə bə nin so si al
iq ti sa di ink şa fı sa hə sin də gö
rül müş iş lər dən söz açan ic ra 
nü ma yən də si Əl ipa şa Xan ki
şi yev əha li nin so si al prob lem
lə ri nin həl li nin xü su si diq qət 
mər kə zin də ol du ğu nu, əra zi
də ye ni yol la rın, kom mu ni
ka si ya xət lə ri nin  çə kil di yi ni, 
so si al ob yekt lə rin in şa edil di
yi ni bil dir di.

Bakı-Şamaxı
yoluabadlaşır

Ə.Xan ki şi yev Ba kıŞa ma
xı yo lu nun ge niş lən di ril mə si, 
Qa ra dağ ra yo nu na is ti qa mət
lə nən kör pü nün ye ni dən qu
rul ma sı ilə bağ lı hə min əra
zi lər də hə ya ta ke çi ri lən aba
dı lıqqu ru cu luq iş lə rin dən 
də söz aç dı: «Ba kıŞa ma xı 
yo lu nun  kə nar la rı abad laş
dı rı la raq sə li qəsah man ya
ra dı lıb. Məi şət tul lan tı la rı nın 
yı ğıl ma sı üçün bun ker lə rin 
sa yı ar tı rı lıb. Hər həft ə nin so
nu imə ci lik lər təş kil edi lə rək 
əra zi də abad lıq iş lə ri apa rı rıq. 
Yol kə nar la rın da ya şıl lıq zo la
ğı nın ya ra dıl ma sı üçün 240 
ədəd müx tə lif növ ağac, 9900 
kvad rat metr ot ör tü yü, 1750 
ədəd çi çək və kol əki lib. Bu 
əra zi lər dai m nə za rət də sax
la nı lır, yol kə nar la rı tul lan tı
lar dan tə miz lə nir». 

Qəsəbədaxiliyollar
yenidənqurulur 

28 May qə sə bə sin də uzun 
il lər dən bə ri möv cud olan 
cid di prob lem lər dən bi ri də 
yol la rın bər bad ol ma sı dır. 
Ha zır da qə sə bə da xi li yol la
rın bər pa sı ilə bağ lı Bi nə qə di 
RİH tə rə fin dən bir sı ra iş lər 
gö rü lür. III, VII və VI II kü çə

lər də əha li nin ge dişgə li şi ni 
qis mən asan laş dır maq üçün 
yol la ra beton tö kü lə rək ha
mar la nıb. Qə sə bə əra zi sin də 
pi ya da la rın və nəq liy ya tın 
təh lü kə siz hə rə kə ti məq
sə di lə «İz liv noy» kü çə sin də 
yol la rın tə mir və bər pa sı na 
diq qət ye ti ri lir. Hə min ya şa
yış sa hə si nin əha li üçün çə
tin lik ya ra dan təx mi nən 550 
metr lik his sə si as falt la na raq 

bər pa olun ub. Bun dan baş qa, 
hə min yol bo yun ca tə zə işıq 
di rək lə ri bas dı rı la raq işıq lan
ma sis te mi qu ru lub. 

Qazvəelektriklə
bağlıolanproblemlər
həlledilib 

2013cü il də qə sə bə əra
zi si nin qaz təc hi za tı ilə tə min 
olun ma sı işi ba şa çat dı rı lıb. 
Elekt rik ener ji si nin sa bit şə
kil də ve ril mə si üçün qə sə bə 
əra zi sin də ki 2 ədəd elekt rik 
pay la yı cı trans far ma tor ye ni
lə nə rək da ha güc lü sü ilə əvəz 
olu nub. Ötən il qə sə bə əra zi
sin də döv rə yə qo şu lan işıq 
say ğac la rı nın sa yı 144 ədəd 
təş kil edir.

Məişəttullantıları
vaxtındadaşınır 

Qə sə bə də məi şət tul lan
tı la rı nın vax tın da da şın ma sı na 
cid di nə za rət edi lir. Ötən il eh
ti yac olan əra zi lər də 18 kon
tey ne ral tı mey dan ça ti ki lib, 56 
ədəd ye ni kon tey ner alı na raq 
ay rıay rı kü çə lər də yer ləş di ri
lib. Həm çi nin, öz ba şı na ya ra
dıl mış və an ti sa ni tar və ziy yə tə 
sə bəb olan zi bil xa na lar ləğv 
edi lib. Pa ra lel ola raq, qə sə bə 
əra zi sin də pə ra kən də və ziy yət 
ya ra dan qa nun suz kü çə ti ca rə ti 
də ləğv edi lib. 

2013cü ilin əv və lin də ev 
tə sər rü fa tı ki tab la rı nın ya
ra dıl ma sı (tə sər rü fat uço tu) 
ilə bağ lı iş lə rə baş la nı lıb, 28 
May qə sə bə si üz rə 1967 tə
sər rü fat qey diy ya ta alı nıb. Bu 
gün lər də isə ev tə sər rü fat la
rı nın elekt ron laş ma sı pro se si 
ye kun laş maq üz rə dir. 

Bəziməsələlərhəllini
gözləyir

Əl ipa şa Xan ki şi yev həm
çi nin bil dir di ki, ye ni ya şa yış 
mas si vi ol du ğun dan, 28 May 
qə sə bə sin də ən cid di prob
lem yol la rın as falt lan ma sı ilə 
bağ lı dır. Xü su si lə qış möv
sü mün də ha va la rın ya ğın tı lı 
ol ma sı sə bə bin dən əra zi də 
hə rə kət et mək çə tin lə şir. 
Əha li nin ən çox istifadə et di
yi so si al ob yekt lə rin (306 say lı 
mək təb, 329 say lı uşaq bağ ça
sı, tibb mən tə qə si, poçt şö bə
si) yer ləş di yi kü çə lə rin as falt
lan ma sı xü su si lə zə ru ri dir. 

Bun dan baş qa, qə sə bə 
əra zi sin də ki 306 say lı mək təb 
qə za lı və ziy yət də dir və ye ni 
mək təb kor pu su nun ti kil mə
si nə eh ti yac var. Ha zır da 750 
şa gir din təh sil al dı ğı mək təb 
2 növ bə li əsas da fəa liy yət 
gös tə rir.

120 uşa ğın tə limtər bi yə 
al dı ğı 329 say lı uşaq bağ ça
sın nın əla və kor pu su nun in
şa sı da va cib mə sə lə lər dən 

bi ri dir. Elə cə də qə sə bə də 
müx tə lif təd bir lə rin ke çi ril
mə si üçün mə də niy yət evi nin 
in şa sı na eh ti yac var.

Di gər əsas prob lem su və 
ka na li za si ya sis te mi ilə bağ lı
dır. Qə sə bə də ki su və ka na
li za si ya xət lə ri uzun müd dət 
sa kin lə rin şəx si və sa it lə ri he
sa bı na kus tar üsul lar la çə kil
di yin dən, bu sa hə də mü əy
yən prob lem lər möv cud dur. 

Bə zi ya şa yış mən tə qə lə rin də 
isə su və ka na li za si ya xət lə ri, 
ümu miy yət lə, möv cud de yil. 

Qə sə bə də çə tin lik ya
ra dan mə sə lə lər dən bi ri də 
kü çə lə rə ad la rın ve ril mə mə
si dir. Bu, qə sə bə nü ma yən
də li yi nin, ey ni za man da di
gər təş ki lat la rın işin də xey li 
çə tin lik ya ra dır». 

ProblemlərinhəlliRİH-in
diqqətmərkəzindədir

Təd bir də çı xış edən Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın bi rin ci müa vi ni İl
qar Sü ley ma nov son il lər ölkə 
Pre zi denti cənab İl ham Əli ye
vin rəh bər li yi al tın da Azər
bay ca nın di na mik in ki şaf yo
lu keç di yi ni, res pub li ka mı zın 
Cə nu bi Qaf qaz iq ti sa diy ya tı
nın 70 fai zi nə sa hib lik et di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb. Bil di ri lib ki, 
ötən il ər zin də Bi nə qə di ra
yo nun da da di na mik in ki şaf 
tə min edi lib, bir sı ra la yi hə lər 
uğur la re al laş dı rı lıb: «Öl kə 
baş çı sı nın mü va fıq gös tə riş 
və tap şı rıq la rı nı da im diq qət 
mər kə zin də sax la yan Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə
ti nin baş çı sı cə nab Xa ləd din 
İs gən də rov ra yo nun hər bir 
qə sə bə si nin prob lem lə ri
nin həl li is ti qa mə tin də cid di 
təd bir lər hə ya ta ke çi rir. 28 
May qə sə bə si də ye ni ya şa yış 
mas si vi ol du ğu üçün bu ra da 
möv cud prob lem lə rin həl li 
is ti qa mə tin də məq səd yön lü 
iş lər gö rü lür. Qə sə bə da xi li 
yol la rın bər pa sı, qaz, su, işıq 
prob lem lə ri nin həl li diq qət 
mər kə zin də dir. Ha zır da Ba
kıŞa ma xı yo lu nun qə sə bə 
əra zi sin dən ke çən his sə si, 
elə cə də di gər əra zi lər abad
laş dı rı lır. Apa rı lan abad lıq və 
qu ru cu luq iş lə ri bir məq sə də 
– sa kin lə rin hə yat şə rai ti nin 
yaxşı laş dı rıl ma sı na və eko lo ji 
taraz lı ğın qo run ma sı na xid
mət edir. Ümu mi lik də, son iki 
il ə ya xın müd dət də Bi nə qə di 
ra yo nu nun hə ya tın da baş ve
rən sü rət li də yi şik lik lər 28 
May qə sə bə sin də də özü nü 
qa ba rıq gös tə rir. 

Qar şı da kı dövr də 306 
saylı or ta mək təb əsas lı tə
mir olu na caq. Qə sə bə də mə
də niy yət evi, uşaq bağ ça sı, 
ha be lə  gənc lə rin sağ lam lı
ğının qo run ma sı məq sə di ilə 
id man mey dan ça sı in şa olu
na caq. Həm çi nin, kü çə ad la
rı nın də yiş di ril mə si ilə bağ lı 
aidiy yə ti qu rum lar qar şı sın da 
mə sə lə qal dı rı lıb və ina nı rıq 
ki, bu problem tez lik lə həl li ni 
ta pa caq». 

Təd bir də çı xış edən qə
sə bə sa kin lə ri görülən iş lə
rə gö rə ra yon rəh bər li yi nə  
min nət dar lıq la rı nı bil dir di lər, 
bəzi pob lem lər lə bağlı tək lif
lə ri ni çat dır dı lar. 
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Qanlı Yanvar

Ha di sə nin baş ver mə sə
bəb lə ri ilə bağ lı za manza man 
müx tə lif zid diy yət li fi kir lə rə, 
rəy lə rə rast gə lin sə də, bü
tün əks möv qe lər bir nöq tə də 
kə si şir: bu ta ri xi gün də Azər
bay can xal qı əsr lər bo yu qəl
bin də ya şat dı ğı ali ide al lar dan 
bir ad dım be lə ge ri çə kil mə
yə cə yi ni, müs tə qil ya şa maq 
ki mi mü qəd dəs amal yo lun da 
ca nın dan keç mə yə ha zır ol du
ğu nu bü tün dün ya ya nü ma yiş 
et dir di. 

SSRİ rəh bər li yi və ziy yə tə 
nə za rət edə bil mə di yi üçün 
res pub li ka da haqqəda lə tin 
bər qə rar edil mə si uğ run da 
sə si ni qal dı ran xal qa açıq di
van tut maq yo lu nu seç di. So
vet or du su nun, xü su si tə yi nat
lı dəs tə lə rin və da xi li qo şun la
rın iri kon tin gen ti nin 1990cı 
il yan va rın 20nə ke çən ge cə 
föv qə la də və ziy yət elan edil
mə dən res pub li ka ya da xil ol
ma sı xü su si qəd dar lıq və mis
li gö rün mə miş vəh şi lik lər lə 
mü şa yi ət edil di. Tor paq la rı nın 
mü da fiə si nə qal xa raq mər kə
zin si ya sə ti nə eti raz edən yüz
lər lə dinc in san, o cüm lə dən 
uşaq, qo ca, qa dın, qət lə ye ti
ril di, ya ra lan dı, it kin düş dü. 
Bir çox in zi ba ti bi na la ra, ya
şa yış ev lə ri nə, nəq liy yat va si
tə lə ri nə bö yük zə rər vu rul du. 
SSRİ Mü da fiə Na zir li yi nin, 
Da xi li İş lər Na zir li yi nin və 
Döv lət Təh lü kə siz lik Ko mi
tə si nin bir gə hə ya ta ke çir di yi 
əmə liy yat nə ti cə sin də tək
cə Ba kı şə hə rin də 137 mül ki 
şəxs öl dü rül dü, 700dən çox 
adam ya ra lan dı. 

Yan va rın 19da Azər bay
can da föv qə la də və ziy yə tin 
elan edil mə si nə 7 sa at qal
mış 11 min lik so vet or du
su res pub li ka mı zın pay tax tı 
Ba kı şə hə ri nə ye ri di lər kən 
in san hü quq la rı na da ir bir 
sı ra bey nəl xalq sə nəd lər, o 
cüm lə dən BMTnin «İn san 
hü quq la rı haq qın da ümu mi 
bə yan na mə»si, «Və tən daş və 
si ya si hü quq lar haq qın da» və 
«İq ti sa di, so si al və mə də ni 
hü quq lar haq qın da» bey nəl
xalq pakt la rı, ha be lə keç miş 
SSRİ və Azər bay can SSRnin 
kons ti tu si ya la rı ko bud ca sı
na po zul du. So vet or du su nun 
bö yük kon tin gen ti nin, xü su si 
tə yi nat lı böl mə lə rin və da xi li 
qo şun la rın Ba kı ya ye ri dil mə
si xü su si qəd dar lıq və gö rün
mə miş vəh şi lik lə mü şa yi ət 
edil di. Kom mu nist dik ta tu ra sı 
Çe xos lo va ki ya ya, Ma ca rıs ta na, 
Əf qa nıs ta na qar şı hə ya ta ke
çir di yi hər bi mü da xi lə ni hət
ta o za man kı So vet İt ti fa qı nın 
müt tə fiq res pub li ka la rın dan 
bi ri olan Azər bay can da da 
tək rar la maq dan çə kin mə di. 
Azər bay ca na ye ri di lən or du 
his sə lə ri nin tər ki bi nə Stav ro
pol, Kras no dar və Ros tov dan 
sə fər bər li yə alı nan er mə ni 
əs gər və za bit lə r, so vet hər
bi his sə lə rin də xid mət edən 
bəd nam mil lə tin nü ma yən
də lə ri, hət ta er mə ni kur san
lar da da xil edil miş di. Xü su si 
tə lim keç miş bu hərb çi lə rə 
Ba kı da gu ya cid di si lah lı mü
qa vi mət lə qar şı la şa caq la rı, 
atə şə tu tu la caq la rı ba rə də ya
lan mə lu mat lar ve ril miş di. 

SSRİ DTKnın «Al fa» 
qru pu yan va rın 19da sa at 
19.27də Azər bay can Te le vi
zi ya sı nın ener ji blo ku nu part
lat dı, res pub li ka da te le vi zi ya 
ve ri liş lə ri da yan dı rıl dı. Ge cə 
isə qo şun föv qə la də və ziy yət 
elan edil mə sin dən xə bər
siz olan şə hə rə da xil ol du və 
əha li yə di van tut ma ğa baş la
dı. M.Qor ba ço vun fər ma nı 
qüv və yə mi nə nə dək – yan
va rın 20də ge cə 1dək ar tıq 

9 nə fər öl dü rül müş dü. Ba kı
da föv qə la də və ziy yə tin elan 
olun ma sı haq qın da mə lu mat 
isə əha li yə yal nız yan va rın 20
də sə hər sa at 7də res pub li ka 
ra dio su ilə çat dı rıl dı. Hə min 
vaxt öl dü rü lən lə rin sa yı ar tıq 
100 nə fə rə çat mış dı. Hal bu
ki Qor ba ço vun Azər bay ca na 
ezam et di yi yük sək və zi fə li 
emis sar lar hə ya sız ca sı na bə
yan edir di lər ki, Ba kı da föv
qə la də və ziy yət elan olun ma
ya caq. 

Be lə lik lə, ağa ya qal xan 
xal qın inam və ira də si ni qır
maq, onu is tiq lal mü ca di lə
sin dən çə kin dir mək və so vet 
hərb ma şı nı nın gü cü nü nü
ma yiş et dir mək məq sə di ilə 
hə ya ta ke çi ril miş 20 Yan var 
fa ciə si to ta li tar kom mu nist 
re ji mi nin Azər bay can xal qı na 
qar şı hər bi tə ca vü zü və ci na
yə ti idi. Tö rə dil miş ci na yət 
və onun nə ti cə lə ri göz önün
də ol du ğu hal da, res pub li ka 
rəh bər li yi baş ver miş fa ciə
nin ma hiy yə ti ni hər va si tə ilə 
örtbas dır et mə yə cəhd gös
tə rir di. Xal qın tə lə bi və bir 
qrup de pu ta tın tə şəb bü sü ilə 
Azər bay can SSR Ali So ve ti
nin 1990cı il  yan va rın 22də 
fa ciə ilə bağ lı ça ğı rıl mış ses si
ya sı na ək sər si ya si və döv lət 
rəh bər lə ri nin gəl mə mə si isə 
on la rın xal qın ta le yi nə bi ga nə 
qal dıq la rı nı, tö rə dil miş ci na
yət də bu və di gər də rə cə də 
iş ti rak et dik lə ri ni bir da ha 
təs diq edir di. Res pub li ka nın o 
za man kı rəh bər şəxs lə ri hət ta 
şə hid lə rin dəfn mə ra si mi nə 
gəl mə yi be lə la zım bil mə yə
rək, an ti mil li möv qe tut muş
du lar. 

Azər bay ca nın in for ma si ya 
blo ka da sı na alın dı ğı bir şə ra
it də baş ver miş hə qi qət lə ri 
ope ra tiv su rət də dün ya ic ti
ma iy yə ti nə çat dır maq zə ru rə
ti ya ran mış dı. Dəh şət li fa ciə
yə kəs kin eti raz ola raq 1990cı 
il yan va rın 21də ailə si ilə bir
gə Azər bay ca nın Mosk va da kı 
dai mi nü ma yən də li yinə gə lə
rək mət bu at konf ran sı ke çi
rən ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev ha di sə yə ope ra tiv və 
düz gün qiy mət ve rən ilk və
tən pər vər si ya si xa dim lər dən 
idi. «Bu ra ya ən əv vəl ona gö
rə gəl mi şəm ki, Azər bay ca nın 
Mosk va da ki çik par ça sı olan 
dai mi nü ma yən də li yin də bö
yük it ki lə rə sə bəb ol muş fa ciə 
ilə bağ lı bü tün Azər bay can 
xal qı na baş sağ lı ğı ve rim. İkin

ci tə rəf dən, bu mə sə lə yə öz 
mü na si bə ti mi bil dir mək is tə
yi rəm. Azər bay ca nın Mosk va
da kı nü ma yən də sin dən xa hiş 
edi rəm ki, mə nim söz lə ri mi, 
kə də ri mi, başsağ lı ğı mı Azər
bay can xal qı na çat dır sın. Ha
zır da baş qa im ka nım ol ma dı ğı 
üçün tə əs süf his si ke çi ri rəm. 
Azər bay can da baş ver miş ha
di sə lə rə gə lin cə, mən on la rı 
hü qu qa, de mok ra ti ya ya ya
ban çı, hu ma niz mə və öl kə
miz də elan olun muş hü qu qi 
döv lət qu ru cu lu ğu prin sip lə
ri nə zidd he sab edi rəm», – de
yən ulu ön də rin bu qə tiy yət li 
möv qe yi res pub li ka mı zın in
for ma si ya blo ka da sı na alın dı ğı 
ağır gün lər də to ta li tar re ji mə 
kəskin və sar sı dı cı zər bə ol du. 

20 Yan var ha di sə lə ri nə ilk 
si ya sihü qu qi qiy mət də 1991
ci ilin no yabr ayın da – ümum
mil li liderin Nax çı van Ali So
ve ti nə rəh bər lik et di yi vaxt da 
ve ril di. Ulu ön dər  1990cı ilin 
iyu lun da Nax çı va na qa yıt dıq
dan və 1991ci il sent yabr ayı

nın 9da Nax çı van Ali Məc li
si nin səd ri se çil dik dən son ra 
fa ciə yə hü qu qisi ya si qiy mət 
ver mək im ka nı ya ran dı. Hə
min il no yabr ayı nın 21də 
Hey dər Əli ye vin tə şəb bü sü 
ilə Nax çı van Ali Məc li si tə rə
fin dən qə bul edil miş mü va fiq 
qə rar da 20 yan va rın «Mil li 
ma təm gü nü» ki mi qeyd olun
ma sı qə ra ra alın dı. 

Qə rar da ilk də fə ola raq 
fa ciə nin əsas gü nah kar la rı 
ad ba ad sa da lan mış və on la rın 
bir ba şa mə su liy yət da şı dıq la rı 
gös tə ril miş di. Qə bul olu nan 
sə nəd də, həm çi nin, bildi ri
lir di ki, res pub li ka rəh bər li yi 
xal qa xə ya nət yo lu tu ta raq bu 
qəs din qar şı sı nı al maq üçün 
heç bir əmə li təd bir gör mə
miş, sə bat sız lıq gös tər miş, yol 
ve ri lən ci na yə tin iş ti rak çı sı 
olaola, za hi rən ha di sə lər dən 
kə nar da qal ma ğa ça lış mış dır. 
Bu sə nəd ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin nə qə dər cə
sa rət li və qorx maz, Və tə ni ni 
və xal qı nı se vən, bu yol da ən 
ağır mü ba ri zə dən be lə çə kin
mə yən fe no me nal şəx siy yət 
ol du ğu nu təs diq lə yir. 

Qan lı Yan var fa ciə si hər
tə rəf li, əha tə li və dol ğun 
qiy mə ti ni məhz ulu ön də ri
miz Hey dər Əli ye vin xal qın 
tə kid li tə lə bi ilə ha ki miy yə
tə qa yı dı şın dan son ra al dı. 
Ümum mil li li de rin 1994cü il 
5 yan var ta rix li fər ma nın da fa
ciə nin res pub li ka miq ya sın da 
ge niş araş dı rı lıb hü qu qisi ya si 
qiy mət ve ril mə si töv si yə olu
nur du: «Xal qı mı zın ta ri xi nə 
«Qan lı yan var» fa ciə si ki mi 
da xil ol muş 1990cı il yan va rın 
20də Azər bay can öz azad lı ğı 
və müs tə qil li yi uğ run da ilk 
şə hid lə ri ni ver miş dir. Ta ri xin 
ya dda şı na qan la ya zıl mış hə
min gün dən bi zi 4 il lik za man 
mə sa fə si ayı rır. Tə əs süf ki, 4 il 
ər zin də 20 Yan var ha di sə lə ri
nə döv lət sə viy yə sin də la zı mi 
si ya sihü qu qi qiy mət ve ril mə

miş dir».
 Hə min il yan var ayı nın 

12də Hey dər Əli ye vin sədr li
yi ilə 20 Yan var fa ciə si nin 4cü 
il dö nü mü ilə bağ lı təd bir lə rin 
ha zır lan ma sı və ke çi ril mə si 
üz rə döv lət ko mis si ya sı nın ic
la sında çı xış edən Hey dər Əli
yev ha di sə yə tam və hər tə rəf i 
hü qu qisi ya si qiy mə tin ve ril
mə si va cib li yi ni önə çək di. 

Döv lət ko mis si ya sı nın 
cid di fəa liy yə ti nə ti cə sin də 
1994cü il mart ayı nın 29da 
Mil li Məc lis «1990cı il yan
va rın 20də Ba kı da tö rə dil miş 
fa ciə li ha di sə lər haq qın da» 
qə rar qə bul et di. Sə nəd də 20 
Yan var fa ciə si qa baq ca dan şü
ur lu su rət də plan laş dı rıl mış 
və vəh şi cə si nə hə ya ta ke çi ril
miş ci na yət ak tı ki mi qiy mət
lən di ri lir di. Qeyd olu nur du 
ki, Ba kı ya qo şun ye ri dil mə si 
mil li azad lıq hə rə ka tı nı boğ
maq və kom mu nist re ji mi ni 
sax la maq məq sə di nə xid mət 
et miş, əsas məq səd xalq hə
rə ka tı na zər bə vur maq, is

tiq la liy yət uğ run da mü ba ri zə 
apa ran qüv və lə ri məhv et mək 
ol muş dur. Bun dan əla və, qə
rar da fa ciə nin gü nah kar la rı 
konk ret ad lar la gös tə ri lir, ötən 
dörd il müd də tin də res pub li
ka hü quqmü ha fi zə or qan la rı
nın bu ağır ci na yə tin is tin ta qı 
ilə bağ lı fəa liy yə ti ya rıt maz 
qiy mət lən di ri lir di.  

Ümum mil li li der Hey dər 
Əli yev 20 Yan var şə hid lə ri nin 
xa ti rə si ni da im əziz tut muş, 
on la rın ad la rı nın əbə di ləş
di ril mə si məq sə di lə bir sı ra 
sə rən cam lar im za la mış dır. 
Ulu ön də rin 2000ci il 17 yan
var ta rix li fər ma nı na əsa sən, 
20 Yan var hadisələri za ma nı 
yük sək və tən daş lıq nü mu nə si 
gös tə rə rək hə lak ol muş Azər
bay can Res pub li ka sı və tən
daş la rı na «20 Yan var şə hi di» 
fəx ri adı ve ril miş dir. Elə cə də 
«1990cı il 20 Yan var ha di sə lə
ri za ma nı əlil ol muş şəxs lə rə 
döv lət qay ğı sı nın ar tı rıl ma sı 
haq qın da» 2003cü 15 yan var 
ta rix li sə rən ca ma əsa sən, əlil 
ol muş şəxs lə rə ve ri lən ay lıq 
müa vi nət ar tı rıl mış, Ba kı şə
hə rin də şə hid lə rin xa ti rə si nə 
möh tə şəm xa ti rə komp lek si 
ucal dıl mış dır. 

Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli yev bu ənə nə yə sa
diq qa la raq Və tə nin azad lı ğı 
uğ run da ca nın dan keç miş şə
hid lə rin xa ti rə si nin əbə di ləş
di ril mə si, on la rın ailə lə ri nin 
so si al və ziy yə ti nin yax şı laş
dı rıl ma sı üçün bü tün zə ru ri 
təd bir lə ri hə ya ta ke çi rir. Döv
lət baş çı sı nın «20 Yan var şə hi
di nin ailə si üçün Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
tə qaü dü nün tə sis edil mə si 
haq qın da» 19 yan var 2006cı 
il ta rix li fər ma nı bu ba xım dan 
müs təs na əhə miy yət kəsb 
edir. Bun dan baş qa, döv lət 
baş çı sı hər il Azər bay ca nın 
azad lı ğı, müs tə qil li yi və əra
zi bü töv lü yü uğ run da hə lak 
ol muş şə hid lə rin xa ti rə si nin 
döv lət sə viy yə sin də bö yük 
eh ti ram la yad edil mə si üçün 
mü va fiq qə rar lar qə bul edir. 

Bu gün qü rur do ğu ran 
həm də odur ki, Azər bay ca
nın is tiq la lı uğ run da ca nın dan 
keç miş in san la rın öl kə mi zi 
azad və fi ra van gör mək ar zu su 
prak tik ola raq ger çək ləş miş
dir. Res pub li ka mız Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi 
al tın da öz müs tə qil li yi ni gü
nügün dən möh kəm lən di rir, 
iq ti sa di cə hət dən qüd rət lə
nir və işıq lı gə lə cə yi nə doğ ru 
inam la irə li lə yir. 

Mİl lİ  
qü RuR  
gü nü 

S.MuSTAFAYEv

Ta rix bo yu ən sərt sı naq la ra mərd lik lə si nə gər mək 
əz mi ni sü bu ta ye tir miş Azər bay can xal qı nın qəh-
rə man lıq sal na mə sin də par laq sə hi fə təş kil edən, 
mil li ira də və mən lik şüu ru nun ali tə cəs sü mü nə 

çev ri lə rək qü rur la xa tır la nan «Qan lı yan var» ha di sə lə rin dən 
24 il ötür. 1990-cı ilin yan var ayı nın 19-dan 20-nə ke çən ge cə 
öl kə mi zin əra zi bü töv lü yü nə qar şı yö nəl miş tə ca vü zə eti raz 
edən, haqq-əda lə tin bər qə rar olun ma sı nı is tə yən, azad lıq, 
müs tə qil lik uğ run da şə rəf li mü ca di lə apa ran xal qı mı zın 
inam və ira də si ni qır maq məq sə di lə to ta li tar so vet re ji mi nin 
hə ya ta ke çir di yi ter ror ak tı nə ti cə sin də bə şər ta ri xin də in-
san lı ğa qar şı tö rə dil miş ən qan lı ha di sə lər dən bi ri baş ver di. 

MAİLAĞAXANOv

Yan va rın 14də  Bi nə qə
di Ra yon İc ra ha ki miy yə ti
nin baş çı sı Apa ra tı nın İc ti
maisi ya si şö bə si nin mü di ri 
Aqil Ey va zov və şö bə nin baş 
məsləhətçisi El çin Məm
mə dov doğum günü mü
na sibətilə Mil li Qəh rə man 
Mir zə Qu li ye vin  evin də 
olub lar.

Mil li Qəh rə ma nın ailə si 
ilə gö rü şən ic ra ha ki miy yə
ti nin nüma yən də ləri RİH 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də
ro vun təb rik mək tu bu nu  
və  hə diy yə ni  M. Qu li ye
vin özü nə təq dim edib lər. 
Və tə ni mi zin mü da fiə si na
mi nə M. Qu li ye vin keç di yi 
şə rəf li dö yüş yo lu nun hər 
bir azər bay can lı və xü su si lə 
gə lə cə yi miz olan gənc nə sil 
üçün ör nək ol du ğu vur ğu la
nan təb rik də de yi lir: “Hör
mət li Mir zə mü əl lim! Si zin 
si ma nız da və tə ni mi zin əra
zi bü töv lü yü uğ run da ge dən 
dö yüş lər də xü su si rə şa dət 
gös tə rə rək tor paq la rı mı zın 
mü da fiə si naminə si nə si
ni si pər et miş qəh rə man 
həm və tə ni mi zi do ğum gü
nü mü na si bə ti lə sə mi mi 
qəlb dən təb rik edi rəm. Si zə 
uzun ömür, cansağ lı ğı, möh
tə rəm Pre zi den ti miz İl ham 
Əli ye vin rəh bər li yi ilə döv
lət çi li yi miz na mi nə gö rə cə
yi niz bü tün iş lər də mü vəf ə
qiy yət lər ar zu edi rəm”.

11 yan var 1974cü il də 
Bər də ra yo nu nun Sa at lı kən
din də ana dan olan M.Qu li
yev keç di yi dö yüş yo lun dan 
da nı şıb. O, 1992ci il av qus
tun 25də Bər də ra yon Hər
bi Ko mis sar lı ğı tə rə fin dən 

hə qi qi hər bi xid mə tə ça ğı
rı lıb. Nax çı van Mux tar Res
pub li ka sı nın Sə də rək ra yo nu 
əra zi sin də pi ya da la rın dö yüş 
ma şı nı nın (PDM) ni şan çı
atı cı sı ki mi xidmətə baş la yıb. 
Ba ta bat əra zi sin də ge dən dö
yüş lər də iş ti rak edib. 1993
cü il iyu lun 28dən Qa ra bağ 
böl gə si nə gön də ri lən gənc 
dö yüş çü Ağ dam da, Fü zu li də 
vu ru şub, Tər tər və Ağ də
rə ra yon la rı uğ run da ge dən 
qan lı dö yüş lər də əsl fə da kar
lıq nü mu nə si gös tə rib. Mir zə 
Qu li yev düş mə nin bir ne çə 
tan kı nı, xey li can lı qüv və si ni 
məhv edib.

Onun ən ağır dö yü şü 
1994cü ilin ap rel ayın da  
Tər tər ra yo nun da olub.

M.Qu li yev Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Hey dər Əli ye vin 15 yan var 
1995ci il ta rix li fər ma nı ilə 
dö yüş lər də gös tər di yi şü
caə tə gö rə “Hər bi xid mə tə 
gö rə” me da lı ilə təl tif olu
nub. Pre zi dent  fər ma nın da 
qeyd olun muş dur ki,  Mir zə 
Qu li yev döv lət çi li yi mi zin 
qo run ma sın da öz və tən

pər vər lik bor cu nu la yi qin cə 
ye ri nə ye tir miş dir.

Da ha son ra Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
4 ap rel 1995ci il ta rix li 307 
say lı fər ma nı ilə igid əs gər 
da ha yük sək ada – “Azər
bay ca nın Mil li Qəh rə ma nı” 
fəx ri adı na la yiq gö rü lüb. 

Qeyd edək ki, M.Qu li
yev 1995ci il də Po lis Aka
de mi ya sı nın qi ya bi şö bə si
nə da xil olub. 1996cı ilin 
okt yabr ayın da ça vuş rüt
bə si ilə Mil li Or du sı ra la
rın dan azad edi lə rək, da xi li 
iş lər or qan la rı na işə gön
də ril ib. 1997ci il də Ba kı 
Şə hər Baş Po lis İda rə si nin 
Çe vik Po lis Ala yın da po lis 
nə fə ri ki mi fəa liy yə ti ni da
vam et di rib. 2003cü il mart 
ayı nın 5də da xi li iş lər na zi
ri nin əm ri ilə ona ley te nant 
rüt bə si ve ri lib və Nə si mi 
ra yon 20ci po lis böl mə sin
də əmə liy yat mü vək ki li və
zi fə si nə tə yin edi lib. Ha zır
da isə Ba kı Şə hər baş Po lis 
İda rə si nin əmək da şı ki mi 
fəa liy yət gös tə rir. Ailə li dir, 
3 öv la dı var.

qəhrəmanlar unudulmur

ESMİRAORucOvA

Yan va rın 16da Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş
çı sı nın müa vi ni Ay gün Əli
ye va üçqat Av ro pa və beş qat 
dün ya çem pio nu, III İs lam 
Həm rəy li yi Oyun la rı nın 
mükafatçısı El çin Emi novu 
qəbul etmişdir. 

Gö rüş də id mançı nın 
məşq  ç  i si Rə şad İsa yev və 
Bi nəqədi Rayon Gənclər və 
İd man İdarəsinin rəisi Qüdsi 
Bay ramov iştirak etmişlər. 
Qeyd edək ki, ha zır da təc rü
bə li id man çı həm də məşq
çi lik lə məş ğul olur, pers pek
tiv li uşaq la ra id ma nın sir lə ri
ni öy rə dir. 

Məşq çi lik fəa liy yə ti ba
rə də da nış an E.Emi nov üç 
ay dır Bi nə qə di kən din də 
ki çik bir zal da məşq et dik
lə rini bil dir miş dir: «Bu ra
da 60a ya xın ye ni yet mə və 
gənc uşusan da nın sir lə ri nə 
yi yə lə nir. Şüb hə siz ki, id
man la məş ğul olan gənc lər 
zə rər li vər diş lər dən çə ki
nir, asu də vaxt la rı nı sə mə
rə li ke çi rir lər. Öl kə miz də 
id man yük sək sü rət lə in
ki şaf edir. Biz də öz növ

bə miz də bu in ki şa fa töh fə  
ver mə yə ça lı şı rıq. Am ma 
bi zi na ra hat edən əsas mə
sə lə məşq keç mək üçün la
zı mi şə rai tin ol ma ma sı dır. 
Ona gö rə də xa hiş edi rik, 
bu nun la bağ lı bi zə kö mək
lik gös tə ril sin”. 

Q.Bay ra mov bu mə sə
lə ilə əla qə dar bildirmişdir 
ki, ra yon id man çı la rı əsa sən 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
ba za la rın da məş ğul olur lar. 
Təh sil Na zir li yin də apa rı
lan struk tur də yi şik li yin dən 
son ra isə bu iş də bə zi çə tin
lik lər ya ra nıb. 

Ay gün Əli ye va Azərbay
can Pre zi den ti cənab İl ham 
Əli ye vin gənc lə rə hə mi şə 
xü su si diq qət lə ya naş dı ğı
nı bil dir ərək qeyd etmişdir 
ki, Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd
din İs gən də rov döv lətimizin 
apar dı ğı gənc lər si ya sə ti ni ra
yo n da uğur la hə ya ta ke çi rir: 
«Gənc nəs lin sağ lam lı ğı daim 
diq qət mər kə zin də dir. Si zin 
ki mi is te dad lı gənc lər lə fəxr 
edi rik. Ra yo nu muz da di gər 
sa hə lər lə ya na şı, id ma nın in
ki şa fı na da qay ğı ilə ya na şı lır. 
Əlbəttə ki, bu sahədə mü əy

yən prob lem lər də var. Qal
dı rı lan mə sə lə nin həl li üçün 
möv cud im kan lar nə zər dən 
ke çi ri lə cək”. 

Qeyd edək ki, El çin 
Emi nov 1991ci il də Bi
nə qə di ra yo nun da ana dan 
olub. O, id ma na ki çik yaş la
rın dan ma raq gös tə rib. Elə 
bu na gö rə də va li deyn lə ri 
onu 9 ya şın da id ma nın dö
yüş növ lə ri üz rə böl mə yə 
yaz dı rıb lar. Öz çe vik li yi, 
dö yüş kən li yi ilə bü tün ko
man da yol daş la rın dan fərq
lə nən Emin 2002ci il də 
frifay tinq üz rə təş kil olu
nan Azər bay can ku bo kun u 
qa za nıb. Gənc id man çı 
son ra lar boks və kik bok sinq 
üz rə də Ba kı və Azər bay
can çem pio nu adı na la yiq 
gö rü lüb. Kik bok sinq üz rə 6 
də fə bey nəl xalq ya rış la rın 
və WAS KO Ümum dün ya 
Kik bok sinq Fe de ra si ya sı nın 
təş kil et di yi dün ya bi rin ci
li yi nin qa li bi olub. Kunqfu 
üz rə 2 də fə dün ya çem pio
nu adı nı qa za nıb, də fə lər lə 
bey nəl xalq ya rış lar da fərq
lə nib. El çin Emi nov həm də 
uni ver sal dö yüş üz rə Av ro
pa və dün ya çem pio nu dur.

gənc nəslin sağlamlığı  
daim diqqət mərkəzindədir
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Qanlı Yanvar

MƏHƏBBƏTORucOv

Xal qı mı zın qan yad da şın
da əbə di iz qoy muş 20 Yan var 
fa ciə si hər il res pub li ka mız da 
ümum xalq hüzn gü nü ki mi 
ge niş qeyd edi lir. Ara dan il lər 
öt sə də, xal qı mız o müd hiş 
ge cə ni da im xa tır la yır, in san
lı ğa qar şı yö nəl miş bu fa ciə ni 
hid dət lə pis lə yir.

20 Yan var fa ciə si nə ti cə
sin də şə hid ol muş həm və
tən lə ri mi zin xa ti rə si hər il 
Bi nə qə di ra yo nun da da eh ti
ram la anı lır, müx tə lif təd bir
lər təş kil edi lir. «20 Yan var» 
cə miy yə ti nin Bi nə qə di ra yon 
şö bə si nin səd ri Ağar za Xan
ki şi yev bil dir di ki, ra yon rəh
bər li yi şə hid ailə lə ri nin so si al 
prob lem lə ri nin həl li nə da im 
həs sas lıq la ya na şır. Onun söz
lə ri nə gö rə, ha zır da ra yon da 
45 nə fər 20 Yan var əli li və 18 
şə hid ailə si ya şa yır: «Cə miy
yə tin hər bir üz vü Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
diq qət mər kə zin də dir. Ra
yon rəh bər li yi nin 20 Yan var 
fa ciə si şə hid lə ri nə, ha be lə fa
ciə nə ti cə sin də sağ lam lı ğı nı 
itir miş in san la ra is ti mü na si

bə ti on la rın mə tin li yi ni da ha 
da ar tı rır. Ya xın gün lər də res
pub li ka nın hər ye rin də ol du
ğu ki mi, Bi nə qə di ra yo nun da 
da 20 Yan var fa ciə si şə hid lə
ri nin xa ti rə si eh ti ram la yad 
edi lə cək». 

A.Xan ki şi yev həm çi nin 
bil dir di ki, 20 Yan var fa ciə
si nin qur ban la rı nın xa ti
rə si nin əbə di ləş di ril mə si 
üçün Bi nə qə di ra yo nun da 
da müx tə lif tədbir lər hə ya ta 
ke çi ri lir: «Ötən il 20 Yan var 

şə hid lə ri nin xa ti rə si ni əbə
di ləş dir mək məq sə di ilə 
Bi lə cə ri də ki par kın mər kə
zin də “Gül lə ya ğışı” abi də si 
ucal dıl dı. Bu abi də dinc in
san la ra qar şı «gül lə ya ğı şı nı», 
yə ni aman sız qət lia mı özün
də sim vo li zə edir. Abi də nin 
üzə rin də fa ciə za ma nı şə hid 
ol muş Bi nə qə di ra yon sa kin
lə ri nin ad la rı ya zı lıb. Bü tün 
bun lar ra yon rəh bər li yi nin 
20 Yan var şə hid lə ri nin xa ti
rə si ni əziz tut ma sın dan xə
bər ve rir. Cə miy yə ti mi zin 
üzv lə ri bu diq qət və qay ğı nı 
hiss edir, min nət dar lıq la qar
şı la yır lar».

Onun söz lə ri nə gö rə, 20 
Yan var şə hid lə ri nin xa ti rə si
nə sa lın mış park bu gün Bi
nə qə di ra yo nu nun ən abad 
və ya ra şıq lı gü şə lə rin dən bi
ri dir: «Par kın ya şıl laş dı rıl ma
sın da Av ro pa dan gə ti ril miş 
hə mi şə ya şıl ek zo tik ağac və 
bit ki lər dən is ti fa də olu nub. 
Əra zi müa sir işıq lan dır ma 
və su var ma sis te mi ilə təc hiz 
edi lib, otu ra caq lar qu raş dı rı
lıb. Par kın ət raf yol la rı, ya şa
yış sa hə lə ri nin fa sad la rı abad
laş dı rı lib». 

MƏHƏBBƏTORucOv

1990cı il yan va rın 19dan 
20nə ke çən ge cə keç miş so
vet re ji mi nin Azər bay can 
xal qı na qar şı hə ya ta ke çir di yi 
aman sız ter ror ak tı bə şər ta
ri xin də in san lı ğa qar şı tö rə
dil miş ən ağır ci na yət lər dən 
bi ri ki mi iz qoy muş dur. Qan lı 
olay dan 24 il öt sə də, xal qı mız 
hər il 20 Yan var  fa ciə si ni həm 
ürək ağ rı sı, həm də qü rur his
si ilə anır. 

Hə min ge cə Ba kı da ən 
dəh şət li qət li am lar dan bi ri 
də Bi lə cə ri şo se si və Bi lə cə
ri yo xu şun da tö rə di lib. Nə ti
cə də Bi nə qə di ra yo nu nun 18 
nə fər sa ki ni vax tilə inan dı ğı, 
eti bar et di yi so vet qo şun la rı
nın qur ba nı olub, 45 nə fər  isə 
ağır ya ra la nıb. 

Hə min əra zi də ya şa yan 
Hə sən Məm mə dov bil di rir 

ki, «Qır mı zı or du»nun şə hə
rə gə li şi nin qar şı sı nı al maq 
məq sə di ilə hə lə yan va rın 
16da Bi lə cə ri dən Ba kı
ya gə lən yol da – o za man kı 
«İsk ra» za vo du nun qar şı sın
da pi ket təş kil edi lib: «4 gün 
növ bə li lik əsa sın da da vam 
edən pi ket də əsa sən gənc lər 
iş ti rak edir di lər. İn san lar da 
yük sək və tən pər vər lik əh
valru hiy yə si hökm sü rür
dü. Heç kəs or du nun əha li
yə atəş aça ca ğı na inan mır dı. 
19 dan 20nə ke çən ge cə isə 
ar tıq tank lar əra zi yə ya xın
laş mış dı lar. Əhali tank la rın 
qar şı sı nı kə sə rək on lar dan 
ge ri dön mə yi tə ləb edir di . 
Elə bu za man tank lar dan ət
raf da kı bi na la ra atəş açıl ma
ğa baş lan dı. Az keç mə miş 
bəl li ol du ki, ölən və ya ra la
nan lar var».

20 Yan var ha di sə lə ri nin 

di gər şa hi di El xan Al lah ver
di yev (20 Yan var şə hi di İl ham 
Al lah ver di ye vin qar da şı ) isə 
he sab edir ki, 20 Yan var ha di
sə lə ri 1988ci il dən baş lan mış 
xalq hə rə ka tı nın – müs tə qil
lik uğ run da mü ba ri zə nin kul
mi na si ya nöq tə si idi: «Yan va
rın 18dən Bi lə cə ri yo lu bağ
lan mış dı. Evi miz İkin ci Ala ta
va ad la nan əra zi də yer ləş di yi 
üçün ha di sə lə ri ya xın dan 
mü şa hi də edir dim. Yan va rın 
19da ha va nın çox so yuq ol
ma sı na bax ma ya raq, əhali kü
çə də növ bə çə kir di. Heç kim 
inan mır dı ki, so vet or du su si
la hı nı, sün gü sü nü xal qa qar şı 
çe vi rər. Fə qət, ya nıl mış dıq. 
19dan 20nə ke çən ge cə sa at 
1ə iş lə miş Bi lə cə ri tə rəf dən 
metro is ti qa mə tin də iki tank 
gəl mə yə baş la dı və hərb çi lər 
gö yə 2 fi şəng bu rax dı lar. Son
ra isə ma şın la rı əzib ke çə rək 

irə li lə mə yə, gül lə ba ra na baş
la dı lar». 

1967ci il də Ba kı şə hə
rin də ana dan ol muş Fu ad 
Ba ba ye vi aman sız ölüm Bi lə
cə ri yo xu şun da haq la yıb. Sa
kin lə rin de di yi nə gö rə, o, 23 
nə fər gənc lə bir lik də  «XIci 
Qı zıl Or du» (in di ki 20 Yan
var) is ti qa mə tin də əli ya lın 
in san la ra kö mək məq sə di lə 
ge dir miş. Elə bu za man Fu ad 
gül lə lə nir, yol daş la rı ona kö
mək gös tər mək is tə sə lər də 
nə ti cə si ol mur.

Vax tilə Bi nə qə di Ra yon 
Tə mirTi kin ti İda rə sin də 
fəh lə iş lə miş Fa iq Əli za də 
yan va rın 19da ge cə gül lə 
sə si nə oya nır. Ta le onu ya
şa dı ğı 7ci mik ro ra yon dan 
“Gənc lik” met ros tan si ya sı nın 
ya nı na gə ti rir və elə ora da ca 
so vet əs gər lə ri nin gül lə si nin 
qur ba nı olur. 

Hə min ge cə da ha bir qə
sə bə sa ki ni – İl qar Kə ri mov 
Bi lə cə ri də ki Də mir yol xəs tə
xa na sı nın ya xın lı ğın da rus əs
gər lə ri nin gül lə si nə tuş gə lir.  
20 Yan var şə hi di  do ğul du ğu 
Goran boy ra yo nu nda dəfn 
olu nub. 

Son ra kı gün lər də – yan
va rın 22də sa at 17 ra də lə
rin də isə Bi lə cə ri şo se sin də 
hə rə kət edən zi reh li ma şın
lar dan və tank lar dan yol kə
na rın da kı bi na lar atə şə tu
tu lur. Bu za man mət bəx də 
xö rək ha zır la yan 77 yaş lı Sü
rəy ya Ba ba ye va al dı ğı ya ra dan 
ye rin də cə hə lak olur. Bi na ya 
açı lan da vam lı atəş nə ti cə sin
də hə min bi na nın 76cı mən
zi lin də ya şa yan Mür səl Əs gə
rov ağır gül lə ya ra sı alır.

Gü nah sız in san la rın qət li 
ilə nə ti cə lə nən 20 Yan var fa
ciə si, Qor ba çov baş da ol maq

la, ci na yət kar im pe ri ya rəh
bər li yi nin Azər bay ca na qar şı 
xə ya nət kar si ya sə ti nə döz
mə yən, öz azad lı ğı na, müs tə
qil li yi nə can atan xal qı mı zın  
mü ba riz li yi ni, əyil məz li yi ni, 

məğ rur lu ğu nu nü ma yiş et
dir di. Hə min fa ciə li gün lər də 
öl kə si nin, xal qı nın azad lı ğı nı, 
şə rəf və lə ya qə ti ni uca tu tan 
mərd Və tən öv lad la rı şə hid
lik zir və si nə ucal dı lar.

Şə hid lə rin xa ti rə si da im  
qəlb lər də ya şa ya caq

qəhrəmanlıq salnaməsi

güllə səsinə oyanan Biləcəri

Mən bu mək tu bu bü tün 
dün ya da azad lıq mü ba ri zə
si apa ran öl kə lə rin gü nah sız 
qur ban la rı na çe v ri lən, Fə ləs
tin də, İraq da, Mi sir də... ya şa
yan həm ya şıd la rı ma ün van
la yı ram. Çün ki dün ya da hə lə 
də azad ol ma yan xalq lar və 
öl kə lər var. Hə lə də Fə ləs tin
də ba la ca qı zın azad lıq haq da 
şeir de di yi səh nə part la dı
lır, daş atan fə ləs tin li uşaq
la rın qol la rı qı rı lır, er mə ni 
cəlladları kör pə lə ri öl dü rür, 
soy daş la rı mı zı gül lə lə yir. Bir 
söz lə, uşaq la rın göz ya şı dün
ya nın ov cu na tö kü lür.

İs lam öl kə lə rin də ge dən 
qır ğın la rın qor xu su, va hi mə si 
al tın da düş mən gül lə si nə tuş 
gə lib qo lu nu, qı çı nı sın dır sa 
da für sət dü şən də ölü mün 
gö zü nə ba xaba xa giz lən qaç 
oy na yan əziz dost la rım! Mə
nim və tə nim Azər bay can dır. 
Mən si zə öl kəm də baş ver miş 
bir fa ciə dən söz aç maq is tə yi
rəm. Mə nim yur dum ta ri xən 
mərd oğul la rı ilə fəxr et miş, 
on la rın gü cü nə, qüd rə ti nə 
da im inan mış dır.  Əzə mət li 
yur du mun igid oğul la rı heç 
za man düş mən dən qorxma 
mış, da im ölü mün  gö zü nə 
dik  bax mış dır. Əsr lər dən bə ri 
gö zəl yur du ma tə ca vüz lər ol
muş dur. La kin xal qı mın qəh
rə man oğul və qız la rı onu göz 
bə bə yi ki mi qo ru muş, doğ ma 
tor paq la rı uğ run da can la rı nı 
dü şün mə dən qur ban ver miş
lər. Be lə tə ca vüz lər dən bi ri 

də 1990cı il yan va rın 19dan 
20nə ke çən ge cə rus qo şu nu
nun Ba kı ya tut du ğu di van dır. 
Hə min gün lər də  Azər bay
can xal qı  əsr lər bo yu qəl
bin də ya şat dı ğı mil li azad lıq 
və is tiq lal hiss lə ri ni, bu amal 
uğ run da ca nın dan be lə ke çə
cə yi ni nü may iş et dir di. Xal
qın azad lıq ar zu su nu qır maq 

is tə yən iş ğal çı rus or du su bir 
ge cə nin için də şə hə ri alqa na 
bo ya dı. Qa nına qəl tan olun
muş ana la rın, azad lıq haq qı
nı tə ləb edən ça rə siz xal qın, 
öm rü nün ix ti yar ça ğın da ağ 
sa çı qa na bo yan mış qo ca la rın 
fər ya dı hər ya nı bü rü müş dü. 
Bu fər ya dı siz də duy ma lı sı

nız. Bu sə si bü tün dün ya eşit
mə li dir!

O ge cə 137 nə fər xü su si 
aman sız lıq la qət lə ye ti ril di, 
744 nə fər ya ra lan dı. O ge cə 
şə hər də do la nan qa ra ka bus
lar kör pə lə rə, uşaq la ra be lə 
rəhm elə mə di. O aman sız 
ge cə də qa ra ka bus lar ağ qa
rın üzə ri nə qan la “in san ovu” 

ifa də si ni yaz dı lar. Son ra isə 
bu qan qır mı zı qə rən fil lə rə 
çev ri lib Və tən uğ run da ca nı
nı fə da et miş şə hid lə rin mə
za rı üs tü nə dü zül dü. 

Ba kı nın ən uca nöq tə lə
rin dən bi rin də hər bir azər
bay can lı üçün mü qəd dəs and 
ye ri nə çev ril miş bir yer var – 

bu ra 20 Yan var şə hid lə ri nin  və 
er mə ni tə ca vüz kar la rı na qar şı 
dö yüş də hə lak ol muş  qəh rə
man la rı mı zın uyu du ğu  Şə
hid lər xi ya ba nı dır. Biz bu ra da 
doq quz yaş lı İl qar və La ri sa nın 
uyu du ğu mə zar la rın ya nın dan 
eti na sız ötüb ke çə bil mi rik.

 20 Yan var fa ciə si məhz 
ümum mil li li de ri miz Hey dər 
Əli ye vin prin si pal mü ba ri zə
sin dən son ra öz hü qu qi, si ya si 
qiy mə ti ni al mış və bu qır ğı
nın gü nah kar la rı bü tün dün
ya ya bə yan ol unmuş dur. Nə
ti cə də  azad lıq uğ run da özünü 
fəda edən şə hid lə ri mi zin axan 
qa nı hə dər get mə di. 20 Yan var 
ge cə si axan qan lar dan azad lıq 
pöh rə lə ri cü cər di və həmin 
gün Azər bay can ta ri xi nin şan lı 
sə hi fə lə rin dən bi ri nə çev ril di. 

Bu gün Azər bay can in ki
şaf et miş, çi çək lə nən  öl kə dir 
və bü tün dün ya da ta nı nır. Bu 
uğur lar isə ümum mil li li de ri
miz Hey dər Əli ye vin da vam
çı sı olan, onun stra te gi ya sı nı 
lə ya qət lə həyata keçirən Azər
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli ye vin əzm kar 
zəh mə ti nin nə ti cə si dir.

Qoy azad lıq mü ba ri zə si 
ge dən öl kə lər də də azad lıq 
gü nə şi doğ sun! Bü tün öl kə
lər, xalq lar azad ol sun, heç 
bir za man qan tö kül mə sin və 
sə ma mı zı sülh rəm zi olan ağ 
gö yər çin lər bə zə sin! 

Leyla MƏMMƏdova,
83 məktəb-liseyin  
9-cu sinif şagirdi

ESMİRAORucOvA

1990cı il yan va rın 19
dan 20nə ke çən ge cə... Adi 
qış ge cə lə rin dən bi ri. Ba kı 
şə hə ri qə ri bə və hüzn lü sü
kut için də idi. Şə hər sa kin
lə ri az son ra Azər bay can 
xal qı nın yad da şın da qan lı 
iz bu ra xa caq müd hiş fa ciə
dən xə bər siz idi lər. Kim sə 
ağ lı na be lə gə tir mir di ki, 
so vet qo nuş la rı nın tö rət di yi 
qət li am nə ti cə sin də yüz
lər lə gü nah sız in sa nın qa nı 
axı dı la caq, ne çəne çə ta le 
ya rım çıq qa la caq...

Azər bay can xal qı hə
ya tı nı Və tə nin azad lı ğı və 
müs tə qill i yi uğ run da fə da 
et miş qəh rə man la rı  şə
hid lə ri ilə qü rur du yur. Bu 
ya zı da on lar dan iki si – Bi
nə qə di ra yon sa ki ni Rüs təm 
Əli yev və Sev da Sa la ye va 
haq qın da söh bət aça ca ğıq. 

Şə hid Rüs təm Əli ye vin 
ana sı – o müd hiş ge cə nin 
qan lı qır ğı nın dan xə bər siz 

olan Zem fi ra xa la yan va
rın 20də sə hər sa at 6da 
du rub işə tə lə sir di. Ha lal 
zəh mə ti, alın tə ri ilə do
la nan sa də pe şə ada mı baş 
ve rən ha di sə lər dən xə bər
siz idi. Ala qa ran lıq da ev
dən çı xan Zem fi ra xa la vaxt 
itir mə mək üçün işə pi ya da 
get mə yi qə ra ra alır. Yol da 
gör dük lə rin dən dəh şə tə 
gə lən mü sa hi bi miz hə min 
gü nü be lə xa tır la yır: «Kü çə 
in san cə səd lə ri, qan için də 
inil də yən ya ra lı lar la do lu 
idi. Əzil miş baş lar, sin mış 
qol lar, bə dən dən ay rı düş
müş ayaq lar ada mı dəh şə tə 
gə ti rir di. “Gənc lik” met ro
su ya xın lı ğın da dar ma da
ğın edil miş av to bus oğ lum 
Rüs tə min sür dü yü av to
mo bi lə ox şa yır dı. Av to bus 

gül ləba ran edil miş, qa pı
pən cə rə si sın mış, içi qan la 
dol muş du. Elə bil yu xu dan 
ayıl dım. Ora dan uzaq la şan
da üç nə fər hərb çi qar şı mı 
kə sə rək, əl lə rin də ki av to
ma tı si nə mə tuş la dı lar. Və
si qə mi gös tər dik dən son ra 
mə ni bu rax dı lar. Qa çaqa ça 
evə gəl dim. Ha mı yat sa da, 
Rüs təm ev də yox idi. De
mə, o ge cə dən evə gəl mə
yib miş...” 

Zem fi ra xa nım göz yaş
la rın da bo ğu lur, da nı şa 
bil mir . 24 il lik ay rı lıq ona 
ba la sı Rüs tə min ölü mü nü 
unut du ra bil mə yib. 20 Yan
var fa ciə si za ma nı də rin 
sar sın tı ke çi rən Zem fi ra xa
la nın hə min gün dən eşit mə 
qa bi liy yə tin də də prob lem 
ya ra nıb. Ha zır da o, II qrup 
əlil dir. 

Qar da şı Əda lət də Rüs
təm haq qın da ürək ağ rı sı, 
eyni zamanda qü rur la da nı
şır: “Ailə də iki uşaq ol mu
şuq. Ara mız da 23 yaş fər qi 
var idi. Rüs təm ya şıd la rın
dan  fərq li dü şün cə si və 
tə fək kü rü nə gö rə fərq lə
nir di. Hə lim tə biə ti var idi. 
Ra di oe lekt ro ni ka ya bö yük 
hə və si olan Rüs təm son
da sü rü cü ol ma ğa üs tün lük 
ver di. O, 123 say lı av to bus 
marş ru tun da iş lə yir di. Ye
ni cə ni şan lan mış dı». 

Yan va rın 19da Rüs təm 
ida rə et di yi av to bus marş
ru tu ilə ya ra lı la rı Sal yan 
ka zar ma sı ya xın lı ğın da kı 
da ya na caq dan xəs tə xa na
ya da şı yıb. Tbi li si pros pek
tin də hər bi çi lər ona atəş 
açıb lar. Aram sız güllə yağışı 
al tın da özü nü itir mə yən 
Rüs təm so nun cu ya ra lı la rı 
da xəs tə xa na ya çat dır ma ğa 
mü vəf əq olub. Bə də ni nin 
bir ne çə ye rin dən gül lə ya
ra sı alan mərd azər bay can lı 
ba la sı yal nız yan va rın 21də 
göz lə ri ni açıb. Doğ ma la rı 
onu çə tin lik lə ta nı ya bi lib
lər. Rüs təm özü nə gə lər
kən ilk ax tar dı ğı in san da 
məhz ana sı Zem fi ra xa nım 
olub. O, qan lı ge cə də baş 
ve rən lə ri bü tün tə fər rüa tı 
ilə ailə si nə da nı şıb.  

Rüs tə mi sə hə rə yaxn 
keç miş «Se maş ko» xəs
tə xa na sın da şam işı ğın da 
əmə liy yat ediblər. Hə kim
lər nə qə dər cəhd gös tər
sə lər də, onun hə ya tı nı 
xi las edə bil mə yib lər. Yüz
lər lə in sa nın hə ya tı nı qur
ta ran Rüs təm Azər bay ca
nın azad lı ğı və bü töv lü yü 
uğ run da əbə di ola raq göz
lə ri ni yum ub. Na zir lər Ka
bi ne ti nin qə ra rı ilə 1993
cü il də 20 Yan var şə hi di 
Rüs təm Əli ye vin xa ti rə si 
əbə di ləş di ri lib və oxu du
ğu 3 say lı or ta mək tə bə 
onun adı ve ri lib. 

20 Yan var fa ciə si nin 
qur ban la rın dan bi ri də 22 
yaş lı Sev da Sa la ye va idi. O,  
ra bi tə sa hə sin də ça lı şır dı. 
Kol lek tiv də iş gü zar lı ğı, mə
su liy yə ti ilə bö yük hör mət 
qa zan mış dı. De yibgü lən, 
şən, za ra fat cıl in san idi. 

Sev da nın ana sı Fə zi lə xa-
nım qı zı ilə bağ lı xa ti rə lə ri
ni ürək yan ğı sı ilə bö lü şür: 
“Sev da evin bö yük öv la dı idi 
Heç vaxt mə ni in cit mə miş
di. İş gü zar lı ğı, sə li qəsah
ma nı ilə se çi lir di. Ener ji li 
gənc idi, bir yer də da yan
ma ğı xoş la mır dı. Yan va rın 
19da Sev da iş dən evə qa
yıt ma dı. Çox na ra hat ol duq. 
Onu nə qə dər ax tar saq da, 
bir nə ti cə ver mə di. Bir ne
çə gün dən son ra qo hum lar
dan bi ri zəng edib Sev da nın 
adı nın 20 Yan var fa ciə sin də 
hə lak olan la rın si ya hı sın da 
ol du ğu nu de di. Yergöy ba
şı ma fır lan dı. Qu laq la rı ma 
ina na bil mir dim. Ba la it ki
si ağır olur. Hə min xə bə ri 
eşi dən gün dən ağır xəs tə li
yə tu tul dum. La kin həm də 
qü rur du yu ram ki, öv la dım 
Və tə nin azad lı ğı uğ run da 
şə hid olub». 

Azadlığa aparan  
qanlı yol
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gündəm

Mil li iq ti sa di mo de li, 
mak ro iq ti sa di uğur la rı ilə 
dün ya nın apa rı cı ma liy yə 
mər kəz lə ri nin də diq qətini 
şəkən, in san ami li nin yük sə
li şi nə xid mət edən qlo bal inf
rast ruk tur la yi hə lə ri ni inam la 
hə ya ta ke çi rən, so si al mə sə lə
lə rə ge niş diq qət ayı ran Azər
bay can bu gün həm də bö yük 
ti kin ti mey da nı nı xa tır la dır. 
Hər bir və tən da şın la yiq li 
Pre zi den ti ol du ğu nu ötən 10 
il də əmə li fəa liy yə ti ilə sü bu
ta ye tir miş cə nab İl ham Əli
yev res pub li ka nın bü tün böl
gə lə ri nin – ay rıay rı şə hər və 
ra yon la rı nın, qə sə bə lə ri nin, 
kənd lə ri nin müa sir ləş mə si, 
abad laş ma sı, göz ox şa ma sı, 
bir söz lə, və tən daş la rın fi ra
van ya şa yı şı nın tə min olun
ma sı üçün ge niş miq yas lı təd
bir lər hə ya ta ke çi rir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
xü su sən də in zi ba ti mər kəz 
sta tu su da şı yan Ba kı nın Şərq 
və Qərb ar xi tek tu ra sı nın 
uğur lu sin te zi əsa sın da ye ni
dən qu ru la raq mo dern Av ro
pa şə hə ri nə çev ril mə si üçün 
mü əy yən ləş dir di yi komp leks 
təd bir lə ri – im za la dı ğı döv lət 
proq ram la rı və sə rən cam la rı, 
elə cə də mü va fiq tap şı rıq la
rı nın ic ra sı nı dai m nə za rət
də sax la yır. Ba kı ət ra fı kənd 
və qə sə bə lə rin hə lə so vet lər 
bir li yi döv rün dən həl li ni göz
lə yən, qlo bal xa rak ter da şı yan 
prob lem lə ri nə ilk gün dən 
bö yük həs sas lıq la, diq qət lə 
ya na şan döv lət baş çı sı ötən 
il lər də bu ərazilərin mil li üs
lub da in ki şaf et mə si, tə miz
li yi, gö zəl li yi, müa sir ləş mə si 
üçün ar dı cıl təd bir lər hə ya ta 
ke çi rir. 

Döv lət baş çı sı nın hə lə 27 
fev ral 2006cı il ta rix li «Ba
kı şə hə ri nin qə sə bə lə ri nin 
20062007ci il lər üz rə so si
aliq ti sa di in ki şa fı nın sü rət
lən di ril mə si nə da ir Təd bir lər 
Proq ra mı»nın təs diq edil mə si 
haq qın da» sə rən ca mı hə min 
qə sə bə və kənd lər də möv
cud po ten sia lın sə mə rə li rea
li zə si nə, əmək eh ti yat la rın ın 
və di gər re surs la rın məq
səd yön lü is ti fa də si nə ge niş 
im kan lar ya rat mış dır. Nə ti
cə də Ba kı şə hə rin də, ha be lə 
ət raf kənd və qə sə bə lər də 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri sü
rət lən miş, əha li yə gös tə ri lən 

so si al xid mət lə rin həc mi və 
key fiy yə ti yax şı laş mış, qlo bal 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri hə ya
ta ke çi ril miş dir. 

Pre zi dent İl ham Əli ye
vin 4 may 2011ci il ta rix li 
sə rən ca mı ilə təs diq edil miş 
«20112013cü il lər də Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə bə lə
ri nin so si aliq ti sa di in ki şa fı
na da ir Döv lət Proq ra mı» da 
ötən 4 il də pay tax tın və onun 
prob lem lə ri nin həl lin də müs
təs na rol oy na mış dır. 2013cü 
il de kab rın 23də proq ra mın 
ic ra sı nın ye kun la rı na həsr 
olun muş ic las da döv lə ti mi
zin baş çı sı de miş dir: «Ba kı ya 
gə lən hər bir qo naq bu nu qeyd 
edir və öz tə əc cü bü nü giz lə də 
bil mir. Mə nim çox say lı tə mas-
la rım da, xa ri ci qo naq lar la gö-
rüş lə rim də, de mək olar on la rın 

müt ləq ək sə riy yə ti qeyd edir ki, 
Ba kı nın bu də rə cə də gö zəl ol-
du ğu nu göz lə mir di lər. Ba kı gö-
zəl şə hər dir, gö zəl tə biə ti, gö zəl 
ab-ha va sı var dır. Ba kı nın gö-
zəl li yi tək cə bi na lar da de yil dir. 
Ba kı nın gö zəl li yi şə hə ri miz də 
olan ta ri xi ab-ha va da dır. Gö-
zəl şə hər lər, gö zəl bi na lar la do-
lu olan şə hər lər var dır. an caq 
şə hə rin gö zəl li yi ni bun lar mü-
əy yən et mir. Ba kı nın özü nə-
məx sus, spe si fik bir aura sı, ta-
ri xi, ta ri xi si ma sı var dır. Mən 
şa dam ki, son il lər ər zin də biz 
Ba kı nın ta ri xi si ma sı nı qo ru ya 
bil mi şik». 

Ba kı şə hə ri nin və ət raf 
qə sə bə lə rin prob lem lə ri nin 
həl li ni önə çə kən bu məqsəd
yön lü və ar dı cıl təd bir lər sis

te mi pay tax tın qə dim ta ri xi 
ənə nə lə rə, mə də nimə nə
vi ir sə ma lik ra yon la rın dan 
olan Bi nə qə di nin da si ma sı
nı əsas lı şə kil də də yi şmiş dir. 
Proq ra mın ic ra sı nə ti cə sin də 
ra yon da qey rineft sek to ru
nun da vam lı in ki şa fı na, ye ni 
iş yer lə ri nin və mü əs si sə lə
rin ya ra dıl ma sı na, kom mu nal 
xid mət, so si al inf rast ruk tur 
tə mi na tı nın həc mi nin və key
fiy yə ti nin yük səl dil mə si nə, 
sa hib kar lıq mü hi ti nin da ha 
da yax şı laş dı rıl ma sı na, in ves
ti si ya qo yu luş la rı nın ar tı mı na, 
əha li nin məş ğul luq sə viy yə si
nin yük səl dil mə si nə və yox
sul lu ğun azal dıl ma sı na na il 
olun muş dur.

Sözügedən Döv lət Proq
ra mında  və ona əla və lər də 
Bi nə qə di ra yo nu ilə bağ lı 103 

təd bir nə zər də tu tul muş du. 
Ötən dövr də on lar dan  53ü 
tam ic ra olun muş, 23nin ic
ra sı da vam et di ri lir. 27 bən di n 
isə təş ki la ti mə sə lə lər üz rə 
ta mam lan ma iş lə ri apa rı lır.

Proq ra mın ic ra sı nə ti
cə sin də ra yon əra zi sin də 
sə hiy yə inf rast ruk tu ru nun 
müa sir ləş di ril mə si sa hə sin
də mü hüm irə li lə yiş lər əl də 
olun muş dur. Su lu tə pə və 28 
May qə sə bə lə rin də hə kim 
mən tə qə lə ri nin ti kin ti si, o 
cüm lə dən Bi nə qə di qə sə bə
sin də 15 say lı po lik li ni ka nın 
əsas lı tə mir iş lə ri və Rə sul
za də qə sə bə sin də 6 say lı Bir
ləş miş Şə hər Xəs tə xa na sı nın 
ti kin ti si ba şa çat mış dır. 

Ra yon sa kin lə ri nin mə

na lı is ti ra hə ti nin təş ki li üçün 
Bi lə cə ri qə sə bə sin də yer lə
şən mə də niy yət və is ti ra hət 
par kı abad laş dı rıl mış, qə sə
bə lə rin kü çə lə ri ye ni dən qu
rul muş dur. Par kın açı lı şın da 
döv lə ti mi zin baş çı sı cə nab 
İlham Əli ye vin iş ti ra kı da ra
yon üçün əla mət dar ha di sə
lər dən ol muş dur. 

Ra yon əra zi sin də yer
lə şən 13 or ta mək təb və 10 
uşaq bağ ça sın da əsas lı tə
mir, 102 say lı or ta mək təb də 
bər pa və güc lən dir mə iş lə ri, 
100, 143, 244 və 246 say lı or ta 
mək təb lər də əla və si nif otaq
la rı nın, elə cə də 86, 211, 294 
say lı kör pə lər eviuşaq bağ ça
la rı üçün ye ni bi na la rın ti kin
ti si ba şa çat mış dır.

Xo cə sən qə sə bə sin də 
103 say lı or ta mək təb üçün  

nə zər də tu tu lan 640 yer lik 
kor pu sun tə mə li qo yul muş, 
qə sə bə də yer lə şən sta dio
nun ye ni dən qu rul ma sı işi 
ye kun laş mış dır. Elə cə də Bi
nə qə di qə sə bə sin də Ba kı şə
hə ri Bay tar lıq ida rə si üçün 2 
mər tə bə li in zi ba ti bi na nın və 
Bay tar lıq Mən tə qə si nin ti kil
mə si, o cüm lə dən Su lu tə pə 
qə sə bə sin də ye ni par kın sa
lın ma si iş lə ri ba şa çat mış dır.

Bi nə qə di qə sə bə si, Xır
da lanBi nə qə di şo se si ün
va nın da 1 poçt şö bə si və 2 
ye ni ATS bi na sı nın ti kin ti si 
ye kun laş mış dır. Ra yon əra zi
sin də möv cud olan ATSlər də 
ge niş zo laq lı in ter net xid mə ti
nin tu tu mu 10000 port  ar tı
rıl mış dır.

Rə sul za də qə sə bə sin də 
11 say lı Uşaq Mu si qi Mək tə
bi üçün əla və si nif otaq la rı nın 
ti kin ti si, Bi lə cə ri qə sə bə sin
də yer lə şən F.Əmi rov adı na 
6 say lı Uşaq Mu si qi Mək tə bi
nin bi na sın da ye ni dən qur ma 
və əsas lı tə mir iş lə ri  ba şa çat
mış dır. Bütün bunlar Bi nə qə
di ra yo nun da mə də niy yə tin 
in ki şa fı is ti qa mə tin də gö rü
lən çox şa xə li iş lə rin ba riz nü
mu nə si dir.

Döv lət Proq ra mı na əla
və lə rə mü va fiq ola raq, ha zır
da Föv qə la də Hal lar Na zir
li yi nin yan ğın dan mü ha fi zə 
böl mə lə ri və yan ğı na qar şı 
su ho vuz la rı nın ti kin ti si ilə 
əla qə dar tor paq sa hə si nin 
ay rıl ma sı mə sə lə si nə ba xı lır. 
Bi nə qə diBa la xa nı yo lun da, 
Nov xa nı bağ lar mas si vin də, 
Bi lə cə ri, Bi nə qə di və Su lu tə
pə qə sə bə lə rin də yan ğın dan 
mü ha fi zə böl mə lə ri nin ti
kin ti si nə 2013cü ilin de kabr 
ayın da baş la nıl mış və ha zır da 
ti kin ti iş lə ri FHN tə rə fin dən 
da vam et di ri lir. 

Döv lət Proq ram ı çər çi və
sin də Azər bay can Res pub li
ka sı Döv lət  Neft Şir kə ti tə rə
fin dən 65844 ədəd me xa ni ki 
say ğac  “smartkart» tip li say
ğac lar la əvəz edil miş dir. Bi
nə qə di, Su lu tə pə, Xo cə sən, 
Rə sul za də qə sə bə lə rin də, 
6cı və 7ci mik ro ra yon lar
da əha li nin qaz tə mi na tı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə 
313,8 km uzun lu ğun da qaz 

kə mə ri qu raş dı rıl mış dır və 
bu təd bir lər da vam et di ri lir. 

Döv lət Proq ra mın da mə
həl lə da xi li is ti lik xət lə ri nin 
bər pa sı, 95 ün van üz rə ya şa yış 
bi na la rı nın aşa ğı pay la ma is ti
lik sis tem lə ri nin ye ni dən qu
rul ma sı nə zər də tu tul muş du. 
Bu iş lə rin 50 fa iz indən ço xu 
ye kun laş mış, qa lan bi na la rın 
is ti lik sis tem lə ri nin ye ni dən 
qu rul ma sı da vam et di ri lir.

Döv lət Proq ra mın da Bi
nə qə di ra yo nu nun in zi ba ti 
əra zi si nə da xil olan bü tün 
qə sə bə lər də su təc hi za tı və 
ka na li za si ya sis te mi nin yax
şı laş dı rıl ma sı nə zər də tu tul
muş dur. Son bir il ər zin də 
“Azər su” ASC tə rə fin dən ra
yon əra zi sin də ge niş miq yas
lı iş lər apa rıl mış, Bi nə qə di, 
Bi lə cə ri, Su lu tə pə, Xo cə sən, 
Rə sul za də qə sə bə lə rin də su 
təh ci za tı və ka na li za si ya sis
te mi nin yax şı laş dı rıl ma sı, 
həm çi nin bə zi qə sə bə lər də 
və Xır da lan şə hə rin də çir kab 
su la rın Lök ba tan tə miz lə yi ci 
qur ğu la rı na ötü rül mə si üçün 
ka na li za si ya xət ti nin çə kil
mə si iş lə ri qis mən ic ra olun
muş dur.

Bun dan baş qa, ra yon əra
zi sin də fəa liy yət gös tə rən 8 
uşaq bağ ça sı üçün ye ni is ti lik 
mən bə yi nin ya ra dıl ma sı, qaz
laş dı rıl ma sı, mə həl lə da xi li, 
aşa ğı pay la ma və bi na da xi li 
is ti lik sis tem lə ri nin ye ni dən 
qu rul ma sı, möv cud 4 qa zan
xa na nın mo dern ləş di ril mə si, 

1 ye ni qa zan xa na nın ti kin ti si 
və qaz laş dı rıl ma sı iş lə ri uğur
la ba şa çat dı rıl mış dır.

Ha zır da ra yo nun Bi nə qə
di qə sə bə sin də 1300 şa gird 
yer lik ye ni mək tə bin, res pub
li ka Əlil lə rin Bər pa Mər kə zi 
və «Gənc lər evi»nin ti kin ti si 
da vam et di ri lir. 115 say lı or
ta mək təb də isə əsas lı tə mir 
iş lə ri ba şa çat maq üz rə dir. 
Döv lət Proq ra mı nın Təd
bir lər Pla nı na mü va fiq ola
raq, ra yon da sa hib kar lı ğın və 
kənd tə sər rü fa tı nın in ki şa fı, 
özəl sek to run dəs tək lən mə si 
ilə bağ lı İq ti sa diy yat və Sə na
ye Na zir li yi tə rə fin dən ic ra sı 
nə zər də tu tul muş təd bir lər 
uğur la ye kun laş mış dır. 

Son da qeyd et mək is tər
dik ki, öl kə baş çı sı nın tap şı
rıq və gös tə riş lə ri nə mü va fiq 
ola raq, Döv lət Proq ra mın da 
nə zər də tu tul muş təd bir lə
rin qı sa müd dət də  və yük sək 
key fiy yət lə ye ri nə ye ti ril mə si 
qar şı  da mü hüm və zi fə ki mi 
da ya nır. İna nı rıq ki, ya xın za
man lar da Ba kı şə hə ri nin və 
qə sə bə lə ri nin so si aliq ti sa di 
in ki şa fı na da ir ye ni Döv lət 
Proq ra mı nın qə bu lu Bi nə
qə di ra yo nunun in ki şa fı na və 
prob lem lə ri nin həl li nə ye ni 
tə kan ola caq dır. 

Yəhya ƏLIYEv, 
Binəqədi RİH başçısı 

aparatının 
Sosial-iqtisadi inkişafın 

təhlili və proqnozlaşdırılması  
şöbəsinin müdiri

MƏHƏBBƏTORucOv

Son gün lər  pay tax tın 
müx tə lif yer lə rin də yaş
lı ağac la rın aş ma sı sa kin lər 
ara sın da cid di na ra hat lıq do
ğu rub. Tək cə  yan va rın 14
də  şə hə rin ay rıay rı ya şa yış 
mas siv lə rin də 3 qo vaq ağa cı 
aşıb. Nə ti cə də bi na və av to
mo bil lə rə mad di zi yan dəy sə 
də, xoş bəxt lik dən baş ver miş 
olay da xə sa rət alan ol ma yıb. 
Am ma baş qa cür də ola bi
lər di: bu il  yan va rın 11də 
ana və az yaş lı uşa ğın ölü mü 
ilə nə ti cə lə nən fa ciə kimi...  
Mət bua tın ver di yi mə lu ma ta 
gö rə, hə min gün  Ni za mi ra
yo nun da  yaş lı qo vaq ağa cı nın 
aş ma sı  kü çə dən ke çən  ana və 
az yaş lı uşa ğın ölü mü nə sə bəb 
olub. Hət ta mə sə lə ilə bağ lı  
Ni za mi  Ra yon Pro ku ror lu ğu 
tə rə fin dən Ci na yət Mə cəl lə
si nin səh lən kar lıq mad də si 
ilə iş də qal dı rı lıb və araş
dır ma apa rı lır. Bü tün bun lar 
on dan xə bər ve rir ki, bə zən 
in san la rın o qə dər  də əhə
miy yət ver mə di yi bir mə sə lə 

son ra dan  cid di prob lem lə rə 
yol açır. Mə sə lə bu ra sın da dır 
ki, ha va nın kü lək li  ol ma dı ğı 
hal da be lə,  kök lə ri də rin də 
ol ma yan bu ağac lar asan lıq
la aşa bi lir . Ye ri gəl miş kən, 
ötən il lər də də   yaş lı  qo vaq 
ağac la rı nın aş ma sı nə ti cə sin
də bir çox şə hər sa kin lə ri nə 
xey li mad di zi yan dəy miş, 
ölüm hal la rı baş ver miş dir. 
Bu  fakt lar isə is təris tə məz 
sa kin lər ara sın da haq lı na ra
zı lıq lar do ğur maq da dır. Qeyd 
edək ki, teztez  xo şa gəl məz 
ha di sə lə rə sə bəb olan çü rük 
qo vaq ağac la rı Bi nə qə di ra
yo nun da da ki fa yət qə dər dir. 
Hət ta də fə lər lə  bi na la rın lap 
ya xın lı ğın da əkil miş hə min 
ağac la rın  ya ra da ca ğı prob
lem lər lə bağ lı qə ze ti mi zə şi
ka yət lər da xil olub və təh lü kə 
mən bə yi olan ağac la rın kə sil
mə si ilə əla qə dar mü ra ci ət lər 
bu gün də da vam et mək də dir. 

Prob lem lə əla qə dar  bir 
sı ra ya şa yış əra zi lə ri nə  baş 
çək dik. Sa kin lər lə söh bət dən 
və apar dı ğı mız  mü şa hi də lər
dən ay dın ol du ki, in san lar 

hər an baş ve rə bi lə cək təh
lü kə dən na ra hat dır lar. Söh
bət ləş di yi miz  8ci mik ro ra
yon sa ki ni Nov ruz Xu du yev: 
«8ci mik ro ra yon da 21 say lı 
beş mər tə bə li bi na da ya şa yan 
sa kin lər  bi na nın ya xın lı ğın da 
və av to mo bil lə rin sax lan dı ğı 
əra zi də əkil miş ağa cın köl gə
sin də de yil, təh lü kə si al tın da 
ya şa yır lar. Sa kin lər də fə lər lə  

hə min ağac la rın kə sil mə si 
üçün Eko lo gi ya və Tə bii Sər
vət lər Na zir li yi nə və di gər 
qu rum la ra mü ra ci ət edib lər. 
Am ma hə lə ki, nə ti cə yox dur. 
Gör dü yü nüz ki mi, bir çox qo
vaq ağac la rı ye rin dən oy na yıb 
və güc lü kü lək nə ti cə sin də 
hər an aşa bi lər”.  

N.Xu du ye vin ya şa dı ğı bi
na sı nın  ar xa sın da əkil miş 

qo vaq ağa cı aş maq üz rə dir.  
Ya xın lıq da əkil miş iri göv də
li iki qo vaq  ağa cı nın göv də si 
isə ta ma mi lə çü rü yüb və bi na 
is ti qa mə tin də əyi lib. 

Əra zi də  vax tilə əkil miş 
xey li ağa cın qu ru du ğu nun  
şa hi di ol duq. 23a say lı ya şa yış 
bi na sı nın sa ki ni Məm məd 
Hə mi dov bi zim lə söh bə tin də 
de di ki, bi na nın ya xın lı ğın da 
əkil miş qo vaq ağac la rı nın bə
zi lə ri ar tıq çox dan  qu ru yub: 
“Hə min ağac lar vaxtında kə
sil mə li idi, am ma nə dən sə  bu 
sa hə ilə məş ğul olan qu rum
lar mə sə lə yə cid di ya naş mır
lar. Bu ağac lar hər an aşa bi
lər. Söz süz ki, göv də lə ri ki fa
yət qə dər bö yük olan  hə min 
ağac la rın aş ma sı nə ti cə sin də 
xey li in sa na zi yan də yə bi lər”.  
Mə sə lə ilə bağ lı Ba kı Şə hər 
Ya şıl laş dır ma İda rə si ilə də 
əla qə sax la dıq. Qu rum dan 
bil di ril di ki, ar tıq  Ba kı şə
hə rin də çü rük ağac la rın kə
sil mə si pro se si nə baş la nı lıb. 
Ya ran mış və ziy yət lə əla qə dar 
ilk növ bə də qu ru muş qo vaq 
ağac la rı  kə si lə cək. Ha zır da 

pro ses Ba kı nın bir ne çə ra yo
nun da hə ya ta ke çi ri lir. Bi nə
qə di ra yo nun da da təh lü kə 
mən bə yi olan çü rük ağac la rın 
kə sil mə si nə gös tə riş ve ri lib.

Bəs təh lü kə mən bə yi 
olan qo vaq ağac la rı nın Ba kı
da bu qə dər əkil mə si han sı 
zə ru rət dən irə li gə li b? Apar
dı ğı mız araş dır ma lar gös tər di 
ki, əs rin əv vəl lə rin də Ba kı da 
ya şıl lıq sa hə lə ri az ol du ğun
dan, qo vaq ağac la rı sü rət lə 
in ki şaf edib tez ya yıl dı ğın dan 
pay taxt da bu ağa cın müx tə lif 
növ lə ri nin əkil mə si zə ru rə
ti ya ra nıb. Bu na gö rə, ötən 
əs rin or ta la rın da küt lə vi şə
kil də Ru si ya nın müx tə lif şə
hər lə rin dən qo vaq qə ləm lə ri 
gə ti ri lə rək Ba kı da ye tiş di ri lib. 
Qo vaq ağa cı nın bir ne çə nö vü 
var ki, on la rın köl gə sin də din
cəl mək nə in ki müm kün de
yil, hət ta ağa cın bu daq la rı nın 
al tın da bir ne çə də qi qə da
yan maq be lə, or qa nizm üçün 
təh lü kə li dir. Sa kin lər yaz da 
bi na la rın hə yə tin də əkil miş 
qo vaq ağac la rı nın tük cük
lə rin dən nə hə yət də, nə də 

ev lə rin də ra hat otu ra bi lir lər. 
Bun dan əla və, qo vaq ağac la rı 
sa kin lər ara sın da al ler gi ya
ya sə bəb olur.  Hə kim lə rin 
söz lə ri nə gö rə, bu ağac la rın 
bu rax dı ğı toz cuq lar, on la rın 
ət ri in san lar da al ler gik re nit, 
kan nik ti vit ki mi xəs tə lik lər 
ya ra dır. Hət ta bu nun fə sa dı 
bron xi al ast ma ya be lə gə ti rib 
çı xa ra bi lir. Bun lar dan qo run
maq üçün isə hə ki mə mü ra
ci ət et mək və hə min mü hit
dən uzaq ol maq la zım dır. 

Mü tə xəs sis lər  bil di rir lər 
ki, ha zır da pay tax tda qo vaq 
ağac la rı nın bir ne çə nö vu var: 
adi qo vaq, ağyar paq qo vaq, 
pi ra mi dal qo vaq. Tük cük lər 
bu ra xan isə əsa sən “mun dar
ça” və “Tür küs tan” qo va ğı dır. 
Qo vaq ağa cı nın əsa sən “Tür
küs tan” nö vü toz cuq lar bu ra
xır. On la rın söz lə ri nə gö rə,  
Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər 
Na zir li yi nin Ba kı Şə hər Eks
per ti za İda rə si nin ümu mi rə
yi nə əsa sən, son vaxt lar bu 
növ qo vaq ağac la rı nın təd ri
cən pay taxt dan yı ğış dı rıl ma
sı na baş la nı lıb.

Dövlət Proqramı Binəqədi rayonunda  
uğurla icra olunmuşdur 

Yaşı ötmüş ağacların aşması sakinlərin  
narahatlığına səbəb olub
Vaxtilə Rusiyanın müxtəlif şəhərlərindən Bakıya gətirilmiş qovaq ağacları  
indi əsl təhlükə mənbəyinə çevrilib 
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MAİLAĞAXANOv

Yer li ic ra ha ki miy yət lə ri 
ara sın da ilk də fə ola raq Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən sa kin lə rə elekt ron 
xid mət lə rin gös tə ril mə si nə 
baş la nı lıb. Ar tıq 2013cü ilin 
okt yabr ayın dan baş la ya raq 
ra yon sa kin lə ri in ter net va
si tə si lə ara yış la rı ala bi lir lər. 
Məi şət tə sər rü fa tı sis te min
də xid mət lə rin elekt ron laş dı
rıl ma sı nı əha li  ra zı lıq la qar
şı la yıb. 

Binəqədi Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd
din İs gən də ro vun mü va fiq 
sə rən ca mı na uy ğun ola raq ev 
tə sər rü fat la rı, ope ra tiv mə
lu mat lar, məs lə hətməş və
rət, sta tis tik he sa bat lar üz rə 
altmo dul la r ya ra dı la raq elekt
ron sis tem də is ti fa də yə ve ri
lib. Ra yon əra zi sin də yer lə şən 
ida rə, mü əs si sə və təş ki lat lar 
Av to mat laş dı rıl mış İn for ma
si ya Sis te mi nə (AİS) in teq ra
si ya olu nub lar.

 
Evtəsərrüfatı
altmodullarının
işprinsipi

RİHin Əra zi ida rə et mə 
və yer li özü nüi da rə et mə or
qan la rı ilə iş şö bə sin dən qə
ze ti mi zə ve ri lən mə lu mat da 
bil di ri lib ki, 2012ci ilin iyun 
ayı nın 6da qüv və yə min

miş “Yer li ic ra ha ki miy yət lə ri 
haq qın da” ye ni Əsas na mə yə 
əsa sən, mü va fiq əra zi də yer
lə şən ya şa yış ev lə ri və çox
mən zil li ya şa yış bi na la rın da kı 
mən zil lə rin tə sər rü fat uçot 
ki ta bı nın apa rıl ma sı ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti baş çı la rı nın 
qə sə bə və sa hə in zi ba ti əra zi 
dai rə lə ri üz rə nü ma yən də lik
lə ri nin sə la hiy yət lə ri nə aid 
edil miş dir. Hə min sə la hiy yət
lə rin ic ra sı ilə əla qə dar Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
baş çı sı tə rə fin dən im za lan mış 
sə rən ca ma mü va fiq ola raq, 18 
yan var 2013cü il ta rix də “Ev 
tə sər rü fat la rı nın uço tu ki ta
bı”nın (ETUK) apa rıl ma sı iş
lə ri nə start ve ril miş və 18 fev
ral 2013cü il ta rix də ye kun
laş mış dır. Mü əy yən edi lən 
müd dət ər zin də ra yon üz rə 
uço tu apa rıl mış ev tə sər rü
fat la rı nın ümu mi sa yı 69152, 
tə sər rü fat üzv lə ri nin sa yı  isə 
249319  nə fər ol muş dur. 

ETUKun mə lu mat la rın
dan ma liy yə, sı ğor ta, sta tis ti ka 
və di gər döv lət or qan la rı tə
rə fin dən şə hər əha li si nin so
si al və mil li mən su biy yə ti ni, 
cins və yaş tər ki bi ni, möv cud 
əra zi də is ti fa də sin də və xü su
si mül kiy yə tin də olan ya şa yış 
sa hə lə ri ni və di gər ti ki li lə ri, 
malqa ra nı, tor paq la rı uço ta 
al maq və di gər mə lu mat la
rı əl də et mək, mək təb yaş lı 
uşaq la rın və  seç ki hü qu qu na 

ma lik və tən daş la rın si ya hı
la rı nı mü əy yən ləş dir mək və 
di gər məq səd lər üçün is ti fa
də et mək nə zər də tu tu lur. 

Ey ni za man da, ra yon ic
ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın sə
rən ca mı ilə təs diq edil miş 
İKT stra te gi ya sı na əsa sən, ev 
tə sər rü fat la rı nın uço tu ki ta
bı nın əra zi ida rə et mə altmo
du lu ki mi elekt ron for ma da 
iş lən mə si qə ra ra alın mış dır. 
Elekt ron altmo du lu özün də 
aşa ğı da kı mə lu mat la rı əks et
di rir: ev tə sər rü fa tı sa hi bi nin 
şəx si he sab nöm rə si, ün va nı, 
tə sər rü fat üz vü nün adı, so
ya dı, ata sı nın adı, qo hum luq 

mü na si bə ti, cin si, do ğul du
ğu ta rix və yer, mil liy yə ti, bu 
ün van da ya şa ma ğa baş la dı
ğı vaxt, təh si li, ha zır da təh sil 
alan lar üçün oxu du ğu mü əs
si sə nin ti pi, adı, onun ol du ğu 
yer, si nif, kurs, iş lə di yi yer və 
və zi fə si, mü vəq qə ti ya şa yış 
ye ri haq qın da mə lu mat, tə
sər rü fat üzv lü yün dən çı xan lar 
haq qın da mə lu mat, əra zi yə 
ye ni gəl miş şəxs lər haq qın da 
mə lu mat, hər bi mü kəl lə fiy yə
ti, kim tə rə fin dən və nə vaxt 
uço ta alın mış dır, əla qə te le fo
nu və elekt ron ün va nı. Ya şa yış 
ye ri və mül kiy yət haq qın da 
mə lu mat lar böl mə sin də isə 

ya şa yış ye ri nin sta tu su, ti kil di
yi il, ümu mi və ya şa yış sa hə si,  
mül kiy yət nö vü, abad lı ğı, qaz 
və su təc hi za tı, ka na li za si ya 
şə bə kə si nə qo şul ma, te le fon 
və in ter net xət ti ki mi mə lu
mat la rı əks et di rir. 

ETUKun elekt ron for
ma da iş lən mə si işin asan 
və ope ra tiv for ma da hə ya ta 
ke çi ril mə si nə hər cür im
kan ve rir. Proq ram sa də, 
həm çi nin mü kəm məl tər tib 
edil məklə çox çe şid li ax ta rış 
sis te mi ya ra dıl mış dır. Bu ra
dan is tə ni lən tə sər rü fat üz vü 
haq qın da ope ra tiv mə lu mat 
al ma q müm kün dür. 

Tək cə onu de mək ki fa
yət dir ki, bu sis tem ha zır da 
yer lər də is ti fa də olu nan 700 
ki ta bı əvəz edə cək dir.

Operativməlumatlar
altmodullarının
işprinsipləri

Əha li tə rə fin dən ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nə ün van la
nan mü ra ci ət lə rin təh li li gös
tə rir ki, ha zır da sa kin lə ri ən 
çox na ra hat edən mə sə lə lər 
kom mu nal sa hə ilə əla qə
dar dır. Ötən müd dət ər zin də 
RİH tə rə fin dən bu sa hə də bir 
çox iş lər gö rül sə də prob lem
lər tam həl li ni tap ma mış və 
əla və ope ra tiv təd bir lə rin gö
rül mə si nə eh ti yac ya ran mış
dır. Bu nun la əla qə dar  ra yon 
tə sər rü fa tı nın in for ma si ya
kom mu ni ka si ya tex no lo gi
ya la rın dan is ti fa də et mək lə 
ida rə olun ma sı, əra zi də baş 
ve r miş ha di sə lər ba rə də ope
ra tiv mə lu mat la rın əl də edil
mə si, on la rın araş dı rıl ma sı və 
nə za rət də sax la nıl ma sı üçün 
av to mat laş dı rıl mış in for ma si
ya sis te min də “Ope ra tiv mə
lu mat lar altmo du lu” ya ra dıl
mış dır.

RİH başçısı Aparatının 
Tə sər rü fat şö bə si nin mə lu
ma tın da bil di ri lir ki, ope ra tiv 
mə lu mat lar altmo du lu əra zi
də baş ver miş hər han sı ha di
sə, həm çi nin əha li nin na ra

hatlı ğı na sə bəb olan kom mu
nal sa hə də baş ver miş prob
lem lər ba rə də mə lu mat lar 
qə sə bə və sa hə in zi ba ti əra zi 
dai rə si üz rə nü ma yən də lik lər 
tə rə fin dən gün də lik ola raq 
sis te mə da xil edi lir. Mə lu mat
lar sis te mə da xil edi lər kən 
baş ver miş qə za ha di sə si nin 
ün va nı və məz mu nu də qiq 
gös tə ri lir ki, bu da mü va fiq 
təd bir gö rül mə si məq sə di lə 
aidiy yə ti xid mət təş ki lat la
rı na ha di sə nin də qiq ye ri və 
qı sa məz mu nu ba rə də zə ru
ri in for ma si ya ya ra dır. Sis te
mə da xil edil miş mə lu mat lar 
RİH baş çı sı nın Apa ra tın da 
təh lil olu nur,  sonra əra zi və 
nö vü nə gö rə təs ni fat laş dı rı
lır və  aidiy yə ti üz rə xid mət 
təş ki lat la rı na mə lu mat ve ri lir. 
Hər bir mə lu mat ic ra edil dik
cə alt sis tem də bu ba rə də qey
diy yat apa rı lır, ic ra at da olan 
mə lu mat la rın ic ra və ziy yə ti 
isə cid di nə za rə tə gö tü rü lür. 

Av to mat laş dı rıl mış in for
ma si ya sis te min də ope ra tiv 
mə lu mat lar altmo du lu nun 
ya ra dıl ma sı ra yon tə sər rü fa tı 
sa hə sin də baş ver miş qə za
la rın çe vik for ma da ara dan 
qal dı rıl ma sın da bö yük rol oy
na ya caq.

Ve ri lən mə lu mat da qeyd 
olu nur ki, elekt ron xid mət
lə rin “ASAN xid mət” mər
kəz lə ri va si tə si ilə də hə ya ta 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lub. 

ESMİRAORucOvA

Res pub li ka mız da elekt ron 
təh sil tex no lo gi ya la rı nın  tət
bi qi nin ge niş lən di ril mə si və 
in for ma si yakom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı inf rast ruk tu
ru nun in ki şaf et di ril mə si is
ti qa mə tin də atı lan ad dım lar
dan bi ri də “Elekt ron mək təb” 
pi lot la yi hə si dir. «Azər bay can 
Res pub li ka sın da təh sil sis
te mi nin in for ma si ya laş dı rıl
ma sı üz rə Döv lət Proq ra mı» 
çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən 
la yi hə öl kə miz də Mil li Təh
sil Mo de li ni for ma laş dır ma ğa 
xid mət edir. Əsas məq səd se
çil miş təh sil mü əs si sə lə rin də 
in for ma si ya tex no lo gi ya la rı nı 
müa sir tə ləb lə rə uy ğun tət
biq et mək lə təd ri sin ef ek tiv 
sə viy yə də təş ki li ni və ida rəo
lun ma sı nı tə min et mək dir. 

Bi nə qə di ra yo nun da fəa
liy yət gös tə rən 83 say lı mək
təbli sey və 276 say lı tam or ta 
mək təb ar tıq sö zü ge dən la yi
hə yə qo şu lub. 83 say lı mək
təbli se yin di rek to ru Ya qut 
Sa dı qo va bi zim lə söh bə tin də 
bu nun la bağ lı de di: «Mək tə
bi miz də mü əl lim və şa gird 
he yə ti, təd ris pla nı, si nif ə rin 
elekt ron jur na lı, dərs cəd və li 
və müx tə lif he sa bat lar mə
lu mat ba za sı na da xil edi lib. 
“Elekt ron mək təb” təh sil mü
əs si sə si nin va hid in for ma si ya 
mü hi ti ni eh ti va edən komp
leks in for ma si ya sis te mi dir. 
La yi hə yə tam ke çid növ bə ti 
dərs ili nə plan laş dı rı lır. Məhz 
bun dan son ra ümum təh sil 
mək təb lə rin də SMSgün də
lik lə rin is ti fa də si ilə va li deyn
lər öv lad la rı nın dər sə da va
miy yə ti və on la rın hər han sı 

fənn üz rə al dıq la rı qiy mə tər 
ba rə də ope ra tiv mə lu mat
lar ala bi lə cək lər. Öv lad la rı 
haqqın da bü tün mə lu mat lar 
va li deyn lə rin mo bil te le fon
la rı na gön də ri lə cək. Bu xid
mə tə va li deyn kö nül lü ola raq 
qo şu la caq. 

Ha zır da məktəbimiz 94 
ədəd kom pü ter, 15 ədəd pro
yek tor və elekt ron mək tə bin 
tət bi qi üçün la zı mi ava dan
lıq lar la təh ciz olu nub, həm
çi nin yük sək sü rət li in ter net 
xət ti də çə ki lib. Şüb hə siz ki, 
bü tün bun lar  uşaq la rın yük
sək sə viy yə də bi lik al ma sı və 
təh si lin in ki şa fı na müs bət tə
sir edə cək”.

276 say lı tam or ta mək
tə bin di rek to ru Bəh ram Şi
ri ye vin söz lə ri nə gö rə, sö zü
ge dən la yi hə nin tət biq olun
ma sı üçün bu ra da  hər tə rəf i 
şə ra it ya ra dı lıb. Mək təb də 
80 pro yek tor, 30 no ut buk, 70 
kom pü ter, 2 smart löv hə var. 
Ötən il 35 pro yek to run qu raş
dı rıl dı ğı nı de yən di rek tor ha
zır da bu is ti qa mət də iş lə rin 
da vam et di ril di yi ni diq qə tə 
çat dır dı: “Mək tə bi miz də bu 
sis tem növ bə ti dərs ilin dən 
tət biq olu na caq. Ha zır lıq iş
lə ri da vam edir. Mək təb bi
na sı na yük sək sü rət li in ter
net xət ti çə ki lib. İn for ma ti ka 
otaq la rın da elekt ron löv hə lər 
qu raş dı rı lıb. Mək təb də həm
çi nin vi deomü şa hi də sis te mi 
də var. Məhz bu qur ğu va si
tə si lə təh sil mü əs si sə si tam 
nə za rət də sax la nı lır. “Elekt
ron mək təb” la yi hə si çər çi
və sin də elekt ron dərs lə rin 
ke çi l mə si, təd ris pro se si nin 
plan laş dı rıl ma sı, sə mə rə li 
ida rə etmə, müx tə lif in zi ba ti 

mə sə lə lər öz həl li ni ta pa caq. 
Bun dan baş qa, tə limtər bi yə 
pro se si nin mü hüm as pekt lə ri 
ba rə də in for ma si ya  mən bə
lə ri nin va hid mə lu mat ba za
sı ya ra dı la caq. Bu ba za  vasi
təsilə pe da qo ji he yət – kadr
lar, şa gird və mü əl lim ba rə də 
mə lu mat lar, təd ris pla nı, si
nif lə rin elekt ron jur nal la rı, 
dərs cəd və li və müx tə lif he
sa bat lara dair is tə ni lən in for
ma si ya əl də et mək müm kün 
ola caq. Or ta təh sil sis te min
də elekt ron dərs lik lə rə ke çi
din təd ri cən tə min olun ma sı 
mə qə sə duy ğun dur. Ar tıq bir 
sı ra apa rı cı döv lət lər də bu ke
çid mü şa hi də olun maq da dır. 
Təh sil sis te min də elekt ron 
təh sil re surs la rın dan is ti fa də 
ge niş lə nir. Şa gir din ya ra dı cı
lı ğı na im kan ya ra dan in te rak
tiv elekt ron va si tə lə rin ya ra
dıl ma sı, sax la nıl ma sı və ya yıl
ma sı tex no lo gi ya la rı va si tə si
lə işin sə mə rə si ar tır. Bun dan 
son ra fər di ləş miş təd ris üçün  
zə ru ri şə ra it ya ra nır və net
bu ka və plan şet kom pü te rə 
eh ti yac ar tır. Tə bii ki, bü tün 

bun lar təh silin sə viy yə si nin 
art ma sı na im kan ya ra da caq”.

Ha zır da res pub li ka mız
da eki tab xa na, edərs lik lə
rin ya ra dıl ma sı, in te rak tiv 
dərs lə rin hə ya ta ke çi ril mə si, 
dis tant təh sil tex no lo gi ya
la rı nın tət bi qi, el mitəd ris 
proq ram la rı nın, təd qi qat iş
lə ri nin elekt ron laş dı rıl ması 
is ti qa mə tin də iş lər apa rı lır, 
etest sis tem lə ri tət biq edi lir. 
Təh si lin qa baq cıl tex no lo gi
ya lar əsa sın da tə rəq qi si, key
fiy yə tin yük səl dil mə si, təd ris 
pro se sin də ye ni pe da qo ji tex
no lo gi ya la rın və el mime
to di ki nai liy yət lə rin tət bi qi, 
va hid təh sil mə ka nı nın for
ma laş dı rıl ma sı Azər bay canın 
dün ya nın mü tə rəq qi təh sil 
sis te mi nə in teq ra si ya sı məq
səd lə ri nə xid mət edir. Bu ba
xım dan, Bi nə qə di ra yo nun da 
gö rü lən iş lər va li deyn lər və 
mü əl lim lər tə rə fin dən yük
sək də yər lən di ri lir. Ümid 
edi rik ki, növ bə ti təd ris ilin
dən ra yo nun bütün mək təb
lə ri “Elekt ron mək təb” la yi
hə si nə qo şu la caq.

SİYAvuŞƏMİRLİ

Bi nə qə di ra yo nun da ye ni yet mə və 
gənc lər ara sın da hər bi və tən pər vər lik 
tər bi yə si nin güc lən di ril mə si və on la rı 
or du sı ra la rı na ha zır la maq məq sə di lə 
gö rü lən iş lər da vam edir. Yan var ayı nın 
1314də  20 Yan var şə hid lə ri nin xa ti rə
si nə həsr olun muş “Ma hir ni şan çı” ad lı 
gül lə atı cı lı ğı bi rin ci li yi də bu qə bil dən 
olub.

126 say lı tam or ta mək tə bin atı cı lıq ti
rin də ke çi ri lən ya rış da tər ki bin də 4 oğ lan 
və 2 qız ol maq la 16 ko man da iş ti rak edib. 
Ya rı şın ye kun la rı na gö rə  126 say lı tam 
or ta mək tə bin ko man da sı I yer, 244 say lı 
tam or ta mək tə bin ko man da sı II yer, 83 
say lı mək təbli se yin ko man da sı III ye rə 
la yiq gö rü lüb lər. Qeyd edək ki, qa lib gəl
miş ko man da lar Bi nə qə di Ra yon Gənc lər 
və İd man İda rə si tə rə fin dən mü va fiq də
rə cə li dip lom lar la təl tif  edi lib lər.

Sakinlərə göstərilən elektron xidmətlər  
daha da təkmilləşdirilir

“Mahir nişançı” adı uğrunda yarış 

“Elektron məktəb” layihəsi  
uğurla həyata keçirilir

Yan va rın 10da 248 say lı 
tam or ta mək təb də Bi nə
qə di ra yon or ta ümum təh
sil mək təb lə ri nin şa gird lə ri 
ara sın da 20 Yan var fa ciə si
nin iyir mi dör dün cü il dö
nü mü nə həsr olun muş “20 
Yan var fa ciə si xal qı mı zın 
qəh rə man lıq sal na mə si dir”  
möv zu sun da in şa ya zı mü
sa bi qə si ke çi ri lib. 

Təd bir i gi riş sö zü ilə 
açan Bi nə qə di Ra yon Gənc
lər və İd man İda rə si nin rə is 
müa vi ni Se vinc Sü ley ma no
va belə bir müsabiqənin ke
çi ril mə si nin əhə miy yəti ni 
vur ğu la yıb. Qeyd edib ki, 
20 Yan var fa ciə si Azər bay
ca nın azad lı ğı və əra zi bü
töv lü yü uğ run da mü ba ri zə 
ta ri xi nə qəh rə man lıq sə hi
fə si ki mi da xil olub. Son ra 

o, iş ti rak çı la rı mü sa bi qə nin 
əsas na mə si ilə  ta nış edib. 
Mü sa bi qə də ra yon əra zi
sin də yer lə şən ümu mi lik də 
32 or ta ümum təh sil mək
tə bin dən  64 nə fər şa gird 
iş ti rak edib. 

İn şa ya zı mü sa bi qə si
nin nə ti cə lə ri nə gö rə 83 
say lı mək təbli seyin 9cu 
si nif şa gir di Ley la Məm

mə do va  I, 300 say lı tam 
or ta mək tə bin 10cu si nif 
şa gir di Nər min Fər ha do va 
II, 298 say lı tam or ta mək
tə bin 10cu si nif şa gir di 
Nər giz Əli ye va III ye rə la
yiq gö rü lüb lər. 

Qa lib lər Bi nə qə di Ra
yon Gənc lər və İd man İda
rə si tə rə fin dən mü ka fat lan
dı rı lıb.

20 Yanvara həsr olunmuş yazı müsabiqəsi 

MAİLAĞAXANOv

Yan va rın 16da Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tinin 
və Ba kı Pe da qo ji Kadr la rın 
İx ti sa sar tır ma və Ye ni dən
ha zır lan ma İns ti tu tunun 
(BPKİ Yİ) bir gə təş ki lat çı lı
ğı ilə insti tu tun akt za lın da  
20 Yan var fa ciə si nin 24cü 
ildö nü mü nə həsr olun muş  
konf rans ke çi ri lib. Təd bir 
iş ti rak çı la rı fa ciə qur ban la
rı nın xa ti rə si ni bir də qi qə lik 
sü kut la yad edib lər.

RİHin əmək daş la
rının, ins ti tu tun pro fes
sormü əl lim he yə tinin və 
tə lə bə lərin iş ti rak etdiyi 
təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
BPKİ Yİnin təd ris iş lə ri 
üz rə pro rek to ru Mə həm
məd Bay ra mov çı xış edə
rək, 20 Yan varın XX əsr də 

xal qı mı za qar şı ye ri di lən 
dü şü nül müş mən fur si ya
sə tin növ bə ti tə za hü rü ol
du ğu nu bil dir di: «Hə min 
vaxt Azər bay can mən fur 
er mə ni lə rin də tə ca vü zü
nə mə ruz qal mış dı. Be lə 
bir şə ra it də so vet rəh bər
li yi mü na qi şə nin qar şı sı nı 
al maq üçün qə ti təd bir lər 
gör mək əvə zi nə Azər bay
ca na ye ri di lən or du his sə
lə ri nin tər ki bi nə er mə ni 
əs gər və za bit lə ri ni da xil 
et miş di”.

Tədbirdə çı xış edən 
RİHnin baş çı sı Apa ra tı nın  
İc ti maisi ya si və hu ma ni
tar mə sə lə lər şö bə si nin baş 
məs lə hət çi si Sey mur Ha
cı yev 20 Yan var fa ciə sinin 
Azər bay can ta ri xi nə ya zıl
mış şan lı sə hi fə lər dən bi ri  
olduğunu bildirdi: «Ta rix də 

elə ha di sə lər olur ki, o za
man keç dik cə ak tu al lı ğı nı 
itir mə yə, in san la rın yad da
şın dan si lin mə yə baş la yır. 
La kin elə ha di sə lər də var 
ki, qə ri nə lər, əsr lər, hət ta 
mi nil lik lər öt sə belə, da im 
yad daş lar da ya şa yır. Qan 
yad da şı mız da də rin və si lin
məz iz bu rax mış 20 Yan var 
qır ğı nı məhz bu qə bil dən
dir».

Na tiq çı xı şın da vur ğu
la dı ki, yal nız xal qı mı zın 
ümum mil li li de ri Hey dər 
Əli ye vin Mosk va da kı mə
lum bə ya na tın dan son ra 
qan lı olay dün ya ic ti ma iy
yə ti nin ma raq ob yek ti nə 
çev ril di: “Ulu ön dər özü nə
məx sus qə tiy yə ti, əzm kar lı
ğı sa yə sin də çə tin du rum da 
olan xal qın sə si ni dün ya ic
ti ma iy yə ti nə çat dır dı.”

İns ti tu tun ka fed ra mü
di ri, fi lo lo gi ya elm lər dok
to ru Ay dın Pa şa yev, Ba
kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
dos en ti Ya qub Və li yev və 
baş qa la rı çı xış edə rək, Və
tə nin azad lı ğı və su ve ren li yi 
uğ run da can la rın dan ke çən 
oğul və qız la rı mı zın igid lik
lə rin dən nü mu nə lər gə tir
di lər və bu fa ciə nin gənc lər 
tə rə fin dən araş dı rıl ma sı nı 
töv si yə et di lər.

Şəhidlərin xatirəsi anıldı
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Hey dər Əli yev Mər kə zin də İta li ya
nın dün ya şöh rət li ope ra və est ra da mü
ğən ni si Ales sand ro Sa fi na nın kon ser ti 
ke çi ri lə cək dir.

Hey dər Əli yev Mər kə zin dən bil dir
miş lər ki, dün ya aka de mik səh nə si nin 
məş hur la rın dan bi ri Ales sand ro Sa fi na 
Ba kı da tez lik lə təş kil olu na caq ilk kon
ser tin də hi tə çev ril miş və müx tə lif öl kə
lər də se vi lən mah nı la rı nı təq dim edə
cək dir. Mu si qi ge cə sin də mü ğən ni nin 
“Lu na”, “Be sa me Muc ho” və s. məş hur 
mah nı la rı səs lə nə cək dir. 

Özü nə məx sus sə si və ifa tər zi ilə 
se çi lən, mah nı la rı və mu si qi al bom la rı 

dünya şöh rəti qa za nan Ales sand ro Sa
fi  na 1963cü il okt yab rın 14də İta li ya
nın Sie na şə hə rin də ana dan ol muş dur. 
Er kən yaş la rın dan mu si qi ni öy rən mə yə 
baş la yan Ales sand ro Sa fi  na 17 ya şın da 
Flo ren si ya da kon ser va to ri ya ya da xil ol
muş və Av ro pa nın müx tə lif öl kə lə rin də 
məş hur ope ra lar da əsas par ti ya la rı ifa et
mə yə baş la mış dır. 1989cu il də o, ilk də
fə Man to va şə hə rin də “Con cor so Li ri co 
In ter na zio na le” mü sa bi qə sin də mü ka fat 
qa zan mış və bu, ifa çı nın par laq kar ye ra
sı nın baş lan ğı cı ol muş dur. 

Mü ğən ni dün ya nın ən məş hur kon
sert sa lon la rın da – Man to va da kı “Te at
ro Bi bie na”da, Lon don da kı “Bar bi can 
Hall”da və di gər lə rin də çı xış et miş dir. 
Ales sand ro Sa fi  na nın ope ra ya ra dı cı lı ğı 
ilə ya na şı, Sa ra Brayt man, El ton Con, 
Xo se Kar re ras və di gər məş hur lar la bir
gə çı xış la rı da şöh rət qa zan mış dır. 

Tanınmış müğənni klas sik və po
pul yar mu si qi janr la rı nı bir ləş dir mək lə 
sə nət də “ope ra ro ku” ad lan dı rı lan ye ni 
üs lub ya rat mış dır. O, 1999cu il də özün
də ope ra, so ul və mü zikl ele ment lə ri ni 
cəm ləş di rən “In sie me a Te” al bo mu nu 
bu rax dır mış dır. “Lu na” sinq lı nın yer al
dı ğı dis ki isə dün ya da mil yon la rın qəl bi
ni fəth et miş dir. 

Ru mı ni ya nın Ti ca rət və 
Sə na ye Pa la ta sı nın sədr müa
vi ni So rin Du mit riu Bu xa rest
də ke çi ri lən Ru mı ni yaTür ki
yə İq ti sa di Fo ru mun da bil dir
miş dir ki, Tür ki yə Ru mı ni ya 
üçün Av ro pa İt ti fa qı öl kə lə
rin dən son ra bir nöm rə li iq ti
sa di tə rəf daş dır. 

Təd bir də Bal kan Sə na ye 
və İş Adam la rı As so sia si ya sı

nın üzv lə ri, türk iş adam la rı 
iş ti rak et miş lər. 

2013cü ilin sta tis ti ka sı
na gö rə, Tür ki yə ilə Ru mı ni
ya ara sın da ti ca rət döv riy yə si 
dörd mil yard av ro ya çat mış dır. 
Tür ki yə Ru mı ni ya ya qo yu lan 
sər ma yə lə rin sa yı na gö rə 16
cı yer də dir. Ha zır da Ru mı ni
ya da türk ka pi ta lı olan 14 min 
fi r ma fəa liy yət gös tə rir.

Bra zi li ya nın SanPau lu 
şta tın da kı Kam pi nas şə hə rin
də od lu si lah dan açı lan atəş lə 
12 nə fər öl dü rül müş dür. On
lar dan azı 6 nə fə ri po lis ida
rə sin də uçot da ol muş dur. Elə 
hə min gün qətl lə rin tö rə dil di
yi ra yon da kı av to bus stan si ya
sın da bir qrup na mə lum şəxs 
3 reys av to bu su nu ta ma mi lə 
yan dır mış, da ha 7 ma şı nın 
sa lon la rı da ğı dıl mış, şü şə lə ri 
sın dı rıl mış dır. 

İs tin taq po li si nin nü ma
yən də lə ri bu van da lizm akt la
rı nın qətl lər lə bir ba şa əla qə si 
ol ma sı nı is tis na et mir lər. Mə
sə lə bu ra sın da dır ki, Bra zi li
ya da kı kri mi nal qrup laş ma lar 
əha li ni va hi mə yə sal maq və 

ha ki miy yət or qan la rı na öz 
güc lə ri ni nü ma yiş et dir mək 
üçün çox vaxt av to bus la rı yan
dı rır lar.

Bra zi li ya da hər sə hər kri
mi nal xro ni ka xə bər lə ri pla
ne tin qay nar nöq tə lə rin dən 
ve ri lən mə lu mat la rı xa tır la
dır. La kin hət ta bu şə ra it də 
də Kam pi nas da ya ran mış və
ziy yət föv qə la də tə sir ba ğış
la yır. 

Bu il iyu nun 12dən iyu
lun 13dək Cə nu bi Ame ri ka
nın bu öl kə sin də ke çi ri lə cək 
fut bol üz rə dün ya çem pio na tı 
ilə əla qə dar Bra zi li ya şə hər
lə rin də ic ti mai təh lü kə siz lik 
prob lem lə ri bey nəl xalq aləm
də diq qət mər kə zin də dir. 

Al ma ni ya nın ta nın mış pi
və şir kət lə ri 106 mil yon av ro 
həc min də cə ri mə edi lib. Şir
kət lə ri fe de ral kar tel qu ru mu 
qa nun suz qiy mət sa zi şi nə 
gö rə cə za lan dı rıb. Qu rum 
rəh bər li yi nin söz lə ri nə gö rə, 

20062008ci il lər də kon sern
lər qiy mət lə rin sü ni qal dı rıl
ma sı ilə bağ lı ra zı lı ğa gə lib lər. 
Cə ri mə edi lə n kon sern lər ara
sın da Bit bur ger, Krom ba xer, 
Vel tin si ki mi nü fuz lu is teh sal
çı la rın da ad la rı yer alır.

“Spie gel On li ne”nın mə
lu ma tı na gö rə 2013cü il də 
dün ya da fər di  kom pü ter sa
tış la rı nə zə rəçar pa caq də rə
cə də – 10% aza lıb.  İl ər zin də 
dün ya üz rə cə mi  316 mil yon 
fər di kom pü ter və no ut buk 
sa tı lıb.  Bu ba rə də “Gart ner” 
və “IDC” kon sal tinq şir kət

lə ri he sa bat ya yıb. Sa tış la rın 
azal ma sı fər di kom pü ter lə rin 
smart fon və plan şet lə rə rə qa
bət də uduz ma sı ilə izah edi lir.  
He sab la ma la ra gö rə, əsa sən 
mi nino ut buk is teh sal çı la rı 
zi yan la üz lə şib. “Acer” şir kə ti
nin no ut buk sa tış la rı nın hət ta  
28% azal dı ğı bil di ri lir.

Bu ilin may ayında Av ro pa 
Par la men ti nə ke çi ri lə cək seç
ki lər də ult rasağ, mil liy yət çi 
və ya İt ti faq əleyh da rı par ti
ya la rı nın re kord say da yer qa
za na ca ğı göz lə ni lir. Bu si ya si 
qüv və lə ri ümu mi bir na ra zı lıq 
bir ləş di rir: Brüs sel in san la ra 
ne cə ya şa ma ğı dik tə edir...

2013cü il də ke çi ri lən sor
ğu ya gö rə, Av ro pa Par la men
tin də Fran sa və Ni der lan da 
məx sus ək sər yer lə ri ult rasağ 
Mil li Cəb hə və miq rant la ra 
qar şı olan Azad lıq Par ti ya sı 

tu ta bi lər. Avst ri ya da Azad lıq 
Par ti ya sı, Bel çi ka da Fla mand 
Ma ra ğı, İta li ya da Şi mal Li qa sı 
və İs veç də İs veç li De mok rat
lar da pro se sə qo şu la caq. Par
ti ya lar Av ro pa Par la men ti nə 7 
öl kə dən 27 üzv cəlb edə bil sə
lər, on lar qu rum da və sa it böl
gü sü və ko mi tə lə rə rəh bər lik 
sə la hiy yə ti olan rəs mi qru pa 
çev ri lə cək. Yu na nıs ta nın neo
na sist Qı zıl Şə fəq Par ti ya sı da 
ilk də fə ola raq Av ro pa Par la
men ti nə da xil ol ma ğa ha zır
la şır.

Pa ri sin məş hur Abess Te at rın da 
Azər bay ca nın ta nın mış mu ğam ifa çı la rı
nın çı xış la rı ar tıq bir ənə nə yə çev ril miş
dir. Vax ti lə te at rın səh nə sin də Azər bay
ca nın xalq ar tist lə ri Ağa xan Ab dul la yev 
və Alim Qa sı mov fran sız ta ma şa çı la rı  
mu ğam mu si qi si ilə ya xın dan ta nış et
miş lər. 

Azər bay ca nın Fran sa da kı sə fir li
yi nin dəs tə yi ilə Abess Te at rın da Ar zu 
Əli ye va nın kon ser ti təş kil edil miş dir.

İkin ci də fə bu te atr da fran sa lı mu

si qi se vər lər qar şı sın da çı xış edən Ar zu 
Əli ye va nın ifa sın da Azər bay can mu
ğam la rı ta ma şa çı lar tə rə fi n dən bö yük 
ma raq la qar şı lan mış dır. 

Kon sert də xa nən də ni əmək dar ar
tist lər El şən Mən su rov (ka man ça), Şir
zad Fə tə li yev (ba la ban) və Röv şən Qur
ba nov (tar) mü şa yi ət et miş lər. 

Azər bay can mu si qi si ni da im bö yük 
rəğ bət lə qar şı la yan fran sız la r mil li mu si
qi mi zin qə dim alət lə rin dən olan ba la ba
na xü su si ma raq gös tər miş lər.

Şu şa Döv lət Mu si qi li Dram Te at
rı nın ya ra dı cı kol lek ti vi Hü seyn ba la 
Mi rə lə mo vun “Gül lə lən miş hey kəl lə
rin fər ya dı” ta ma şa sı nı nü ma yiş et dir
miş dir.

Rə şid Beh bu dov adı na Azər bay can 
Döv lət Mah nı Te at rı nın səh nə sin də 
təq dim edi lən səh nə əsə ri nin qu ru luş

çu re jis so ru Na dir Rüs tə mov, qu ru luş çu 
rəs sa mı Va leh Məm mə dov, mu si qi tər ti
bat çı sı isə te at rın di rek tor müa vi ni Azad 
Məm mə dov dur.

Ta ma şa da rol la rı əmək dar ar tist lər 
Ya di gar Mu ra dov, Şü ku fə Mu sa ye va, akt
yor lar Tey mur Məm mə dov, Püs tə xa nım 
Mu ra do va və baş qa la rı ifa et miş lər.

Dünya şöhrətli müğənni Bakıda 
kon ser t verəcək

Türkiyə Ru mı ni ya nın əsas 
tə rəf da şlarındandır

Bra zi li yada kriminal qruplaşmalar 
fəallaşıblar

Pi və is teh sal çı la rı kül li miq dar da 
cə ri mə lə nib

Fər di kom pü terə maraq 
xeyli aza lıb

Av ro pa İt ti fa qı na mən fi 
mü na si bə t get dik cə də rin lə şir

Fransızlar azər bay can lı xa nən də nin 
çı xı şını ma raq la qar şı layıblar

“gül lə lən miş hey kəl lə rin fər ya dı” 
Döv lət Mah nı Te at rı nın səh nə sin də  kriminal maraqlı

Ba kı da ev lər dən oğur luq 
edən şəxs lər tu tu lub. Ba kı Şə
hər Baş Po lis İda rə sin dən ve ri
lən mə lu ma ta gö rə, sent yab rın 
25də Bi nə qə di qə sə bə sin də 
ya şa yan Ni ya zi Qu za no vun 
evin dən qa pı nın ki li di ni sın
dır maq yo lu ilə 10 min ABŞ 
dol la rı və 700 ma nat oğur la nıb. 
DİN BCAİnin və Bi nə qə di 
RPİ CAŞnin əmək daş la rı nın 
ke çir di yi əmə liy yat təd bir lə ri 
nə ti cə sin də Ba kı şə hər sa ki ni 
Eti bar Qu li yev yan va rın 9da 
ya xa la nıb. Araş dır ma za ma nı 
mü əy yən edi lib ki, o, 2013cü 
il yan va rın 9da H.Ba ba şov 
kü çə sin də ya şa yan Hü seyn 
Ba ğı ro vun evin dən 1100 ma
nat, av qus tun 8də Bi lə cə ri 
qə sə bə sin də Na tiq Ab ba so vun 
evin dən 1500 ma nat, de kab
rın 13də Bi lə cə ri qə sə bə sin
də Ha bil İs ma yı lo vun evin dən 
500 ma nat, qı zılzi nət əş ya la rı, 
de kab rın 16da İ.Kə ri mov kü
çə sin də Gül gəz Rə su lo va nın 
evin dən 530 ma nat, 450 gür
cü la ri si, 150 türk li rə si, 1 cüt 
qı zıl sır ğa, de kab rın 18də Bi
lə cə ri qə sə bə si Y.İma nov kü
çə sin də Ya sər Həm zə li ye vin 
evin dən 700 ma nat, qı zılzi nət 
əş ya la rı oğur la yıb. Hə min vaxt 
qon şu lar ci na yət ka rı tut maq 
is tə yər kən o, əlin də ki pu lu 
və qı zıl la rı ata raq qa çıb. Bu il 
isə yan va rın 3də A.Zey nal lı 

kü çə sin də Zey nəb Ab ba so va
nın evin dən qı zıl əş ya la rı və 
yan va rın 6da X.Mə li kas la nov 
kü çə sin də Tey mur Sa dı qo vun 
evin dən 50 ma nat və qı zılzi
nət əş ya la rı oğur la yan peşəkar 
oğ ru bu dəfə cəzasızlıqdan ya
xa qurtara bilməyib. 

***
Bi nə qə di RPİ CAŞnin və 

6cı PBnin əmək daş la rı nın 
ke çir di yi əmə liy yat təd bir lə ri 
nə ti cə sin də Ba kı şə hər sa ki
ni, əv vəl lər məh kum olun
muş Ra min Məm mə dov dan 
0,503 qram he ro in gö tü rü lüb. 
Mü əy yən edi lib ki, o, yan
va rın 2də Bi lə cə ri qə sə bə si 
Or du ba di kü çə sin də ya şa yan 
Sa mi rə Qa ra şo va nın evin dən 
qa pı nın ki li di ni sın dır maq yo
lu ilə 1 ədəd qı zıl üzük, 1 cüt 
qı zıl sır ğa və te le vi zor oğur la
yıb. Araş dır ma za ma nı mü əy
yən edi lib ki, R.Məm mə dov  
ötən il av qus tun 15də Mo tod
rom ya şa yış sa hə sin də ya şa yan 
Fər had Mi ka yı lo vun evin dən 
3700 ma nat, qı zılzi nət əş ya
la rı, sent yab rın 2də Rü fət Əh
məd za də nin evin dən qı zılzi
nət əş ya la rı, sent yab rın 25də 
Su lu tə pə qə sə bə sin də Ra mal 
Məm mə do vun evin dən qı zıl
zi nət əş ya la rı, de kab rın 21də 
Mo tod rom ya şa yış sa hə sin də 
Zi ya fət Sa dı qo vun evin dən te
le vi zor, pul oğur la yıb.

Nor ve çin Lonq yir şə hə
ri dün ya nın ən şi mal şə hə ri 
he sab edi lir. Öl kə nin in zi ba ti 
mər kə zi sa yı lan Sval bard əya
lə ti nin ən bö yük ya şa yış mən
tə qə si dir. Bu ra da qey riadi qa
nun lar möv cud dur. Bun lar dan 
bi ri  şə hər əra zi sin də öl mə yin 
qa da ğan edil mə si dir. Əgər 
kim sə ağır xəs tə li yə yo lu xub
sa və ya ölə cək sə, xəs tə dər
hal ha va və su yo lu ilə Nor ve
çin di gər his sə si nə gön də ri lir. 

Hət ta ölüm ha di sə si şə hər də 
ol sa be lə, mər hu mu şə hər dən 
kə na ra çı xa rır lar. 

Bu nun əsas sə bə bi isə ölən 
ada mın so yuq şi mal şə rai tin
də ta ma mi lə çü rü mə mə si və 
nə ti cə də ağ ayı ki mi yır tı cı la
rın şə hə rə doğ ru diq qə ti nin 
art ma sı dır. Ümu miy yət lə, bu 
yer lər ayı mə ka nı he sab edi lir. 
Bu na gö rə də yer li uni ver si tet
də dərs lə rin ilk gün lə rin də tə
lə bə lə rə atı cı lıq öy rə di lir.

Lən kə ran ra yo nu nun 
Bür  cə li kənd sa ki ni Ni zam 
Cab ba ro vun şəx si hə yət ya
nı tə sər rü fa tın da ye tiş di ri lən 
kon fet ağa cı növ bə ti də fə bar 
ver miş dir. 

Öm rü nün 59cu ba ha rı nı 
ya şa yan Ni zam Cab ba rov 35 il
dir ki, bağ ban lıq la məş ğul olur.

Ötən əs rin 80ci il lə rin
də Lən kə ra na gə ti ri lən kon fet 
ağa cı nın to xum la rı nı ba zar dan 
alan Ni za mi Cab ba rov onu hə
yət ya nı sa hə sin də əkə rək ço
xalt mış dır. Ha zır da bağ ba nın 
hə yə tin də xeyli kon fet ağa cı 
var .

Və tə ni Ya po ni ya, Çin, Hin
dis tan və Ko re ya olan kon fet 
ağa cı nın çi çək lən mə döv rü 

di gər mey və ağac la rın dan fər
li ola raq da ha gec baş la yır və 
okt yabrno yabr ay la rın da bar 
ve rir.

Kon fet ağa cı nın mey və
lə rin dən tək cə çə rəz deyil, 
həm də dər man va si tə si ki mi 
is ti fa də olu nur. Bu mey və lə rin 
tər ki bin də in san or qa niz mi 
üçün xey li miq dar da fay da lı 
mad də lər, o cüm lə dən qlü ko
za, pro te in, sa xa ro za, fruk to za, 
ka li um nit rat var dır.

Ağa cın mey və lə rin dən, 
həm çi nin, nə fəs yol la rı nın 
il ti ha bı, əsəb poz ğun lu ğu, 
yo ğun ba ğır saq, öd ki sə si, 
mə də və böy rək xəs tə lik lə ri
nin müa li cə sin də də is ti fa də 
edi lir.

Peşəkar oğrular ələ keçdiÖlmək... qadağandır!

Kon fet ağa cı nın mey və si 
xəs tə lik lə ri müa li cə edir


