
20 Yan var 

fa ciə si 

ilə bağlı 

ak si ya
səh. 3

Şə hid lə rin xa ti rə si  yad olunmuşdur 

Qan lı 20 Yan var ha di sə lə rin dən 24 il ke çir. Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev ümum xalq hüzn 
gü nün də 20 Yan var şə hid lə ri nin xa ti rə si ni yad et miş dir.

1990cı il yan va rın 20si Azər bay ca nın müa sir ta ri
xi nə ən fa ciə li gün lər dən bi ri, ey ni za man da xal qı mı
zın qəh rə man lıq sə hi fə si ki mi da xil ol muş dur. İyir mi 
dörd il əv vəl yan va rın 19dan 20nə ke çən ge cə so vet 
or du su nun qo şun bir ləş mə lə ri Er mə nis ta nın tə ca vüz kar 
hə rə kət lə rin dən və keç miş SSRİ rəh bər li yi nin er mə ni
lə rə ha va dar lı ğın dan hid dət lə nən, Ba kı nın kü çə lə ri nə 
və mey dan la rı na çı xa raq bu na öz qə ti eti ra zı nı bil di rən 
ge niş xalq küt lə lə ri nə qar şı hər bi əmə liy yat la ra baş la dı. 
Doğ ma yur du nun, xal qı nın azad lı ğı nı, şə rəf və lə ya qə ti
ni hər şey dən uca tu tan və tən pər vər Azər bay can öv lad
la rı hə min müd hiş ge cə də can la rın dan ke çə rək şə hid lik 
zir və si nə ucal mış lar.

Yan va rın 20də sə hər Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti İl ham Əli yev Qan lı Yan var fa ciə sin də hə lak olan
la rın əziz xa ti rə si ni yad et mək üçün Şə hid lər xi ya ba nı na 
gəl miş dir. Dövlətimizin “Əbə di mə şəl” abi də si önü nə ək
lil qoy muş dur.

Dövlətimizin başçısı 
İsveçrədə işgüzar səfərdədir 

Yan va rın 21də Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev Da vos da ke çi ri lən Dün ya İq ti sa di Fo ru mun
da iş ti rak et mək üçün İs veç rə yə iş gü zar sə fə rə gəl miş dir. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı sə fər çər çi və sin də bir sı ra öl kə lə ri n 
pre zi dent lə ri və baş na zir lə ri, ha be lə dün ya da ta nı nan şir kət
lə rin rəh bər lə ri ilə gö rüş lər ke çir miş dir.

Yan va rın 22də Pre zi den t İl ham Əli yev Da vos da “Hol
cim” şir kə ti nin səd ri və baş ic ra çı di rek to ru Ber nar Fon ta
na, Fran sa nın “Airbus Gro up In ter na tio nal” şir kə ti nin baş 
ic ra çı di rek to ru Jan Pyer Ta la mo ni, “Swiss Re” şir kə ti nin 
bey nəl xalq əla qə lər üz rə səd ri Mar tin Par ker, İs ra il Döv
lə ti nin Pre zi den ti Şi mon Pe res, “Phi lips” şir kə ti nin vit se
pre zi den ti və sa tış üz rə rəh bə ri Ro nald de Jong, Av ro pa 
Ye ni dən qur ma və İn ki şaf Ban kı nın pre zi den ti Su ma Çak
ra bar ti ilə gö rüş müş dür.

Gö rüş lər də əmək daş lı ğın da ha da ge niş lən di ril mə si, 
qar şı lıq lı in ves ti si ya la rın əhə miy yə ti vur ğu lan mış, əla qə
lə rin pers pek tiv lə ri ba rə də fi  kir mü ba di lə si apa rıl mış dır. 

Yan va rın 23 Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den
ti İlham Əli yevin İs ra il Döv lə ti nin Baş na zi ri Ben ya min 
Ne tan ya hu ilə gö rüş ündə Azər bay can ilə İs ra il ara sın da 
iki tə rəf  i mü na si bət lə rin müx tə lif sa hə lə ri, o cüm lə dən 
iq ti sa di, hər bi əmək daş lıq və di gər mə sə lə lər lə bağ lı fi  kir 
mü ba di lə si apa rıl mış dır. 

Yan va rın 21də Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti İl ham Əli yev Gən cə 
şə hə rin ə səfəri çər çi və sin də 
Hey dər Əli yev parkkomp
lek si nin və Hey dər Əli yev 
Mər kə zi nin açı lı şın da iş ti rak 
et miş dir. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı əv
vəl cə ye ni dən qu ru lan Hey
dər Əli yev Par kın da ulu ön
də rin abi də si ni zi ya rət et miş, 
önü nə gül dəs tə si qoy muş dur. 

Park da ye ni dən qur ma iş
lə ri nə 2012ci il də baş la nı lıb. 
Hey dər Əli yev Par kı nın gi ri
şin də möh tə şəm “Zə fər ta
ğı” ucal dı lıb. Ha zır da bura da 
gənc lər üçün əy lən cə mər kə
zi və qış par kı nın ti kin ti si da
vam et di ri lir. Ümum mil li li
der Hey dər Əli yev hə lə so vet 
döv rün də bu ra da Gən cə nin 
rəm zi sa yı lan çi nar ağac la
rı əkib. Hə min ağac lar par ka 
xü su si gö zəl lik ve rir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı
na mə lu mat ve ril miş dir ki, 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
ti kin ti sin də şə hər sal ma me
mar lı ğı nın son nai liy yət lə
rin dən, həm çi nin key fi y yət li 
və müa sir ma te ri al lar dan is
ti fa də olu nub. Bi na nın fa
sa dın da bö yük pe şə kar lıq la 
iş lə nən mil li me mar lıq ele
ment lə ri diq qə ti cəlb edir. 
Mər kəz pe ri metr bo yun
ca sək kiz bu caq lı sü tun lar la 
əha tə olu nub. Üç mər tə bə li 
mər kəz də şü şə dən müa sir 
gün bəz qu raş dı rı lıb. Gün
bəz də Azər bay ca nın xə ri tə si 
əks olu nub. Bu ra da fəa liy yət 
gös tə rə cək Hey dər Əli yev 
Mu ze yi ulu ön də rin keç di yi 
zən gin hə yat yo lu və çox şa
xə li fəa liy yə ti ni dol ğun əks 
et di rir. Mu zey də Hey dər Əli
ye vin uşaq lıq və gənc lik il lə ri 
ilə ya na şı, onun zən gin fəa
liy yə ti nin bü tün dövr lə ri ba
rə də ət raf  ı mə lu mat al maq 
müm kün dür. Ulu ön də rin 
Nax çı van Mux tar Res pub li
ka sı Ali Məc li si nin səd ri və 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ki mi 19932003
cü il lər də hə ya ta ke çir di yi 
bö yük iş lər, Azər bay ca nın 
ri fa hı, gö zəl gə lə cə yi na mi nə 
apar dı ğı dü şü nül müş si ya sət, 
öl kə mi zin hər tə rəf  i so si al
iq ti sa di in ki şa fı na yol açan 
la yi hə lər, or du qu ru cu lu ğu, 
xa ri ci si ya sət, mə də niy yət və 
di gər sa hə lə rə da ir ma raq lı 
fo to lar, müx tə lif sə nəd lər, o 
dövr lə rə aid ki tab lar, qə zet
lər və di gər ma te ri al la ra mu
zey də ge niş yer ve ri lib. Bu ra
da ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin Gən cə şə hə ri nə 
müx tə lif il lər də ta ri xi sə fər
lə ri ni əks et di rən ki tab lar və 

qə zet lər də nü ma yiş et di ri lir. 
Mu zey də Gən cə nin son 

il lər də keç di yi əsas lı so si al
iq ti sa di in ki şaf yo lu, Pre zi
dent İl ham Əli ye vin Gən cə yə 
gös tər di yi diq qət və qay ğı nın 
ba riz nü mu nə lə ri nə də ge niş 
yer ay rı lıb. Eks po zi si ya da in
for ma si yakom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı nın im kan la
rın dan da pe şə kar lıq la is ti fa
də olun ma sı diq qə ti cəlb edir. 
Hey dər Əli yev Mər kə zin də 
oxu za lı, elekt ron ki tab xa na, 
xa ri ci dil kurs la rı, “IDEA” İc
ti mai Bir li yi re surs mər kə zi, 
vi deo konf rans sa lo nu, hər
tə rəf  i təc hi za tı olan ic las və 
konf rans zal la rı var dır. Akt 

za lın da şə hə rin ic ti maisi ya
si hə ya tın da baş ve rən mü
hüm ha di sə lər və əla mət
dar gün lər lə bağ lı təd bir lə ri 
yük sək sə viy yə də ke çir mək 
müm kün dür. Xal ça çı lıq təd
ris mər kə zi, rəqs dər nə yi və 
sər gi sa lo nu da mu ze yin la yi
hə si nin ori ji nal lı ğı na də la lət 
edir. 

Hey dər Əli yev Mər kə
zi ilə ta nış lıq dan son ra Pre
zi dent İl ham Əli yev Gən cə 
şə hər ic ti ma iy yə ti nin nü ma
yən də lə ri ilə gö rüş müş dür. 
Mə ra sim iş ti rak çı la rı nı sa
lam la yan döv lə ti mi zin baş çı sı 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
açı lı şı mü na si bə ti lə gən cə li

lə ri təb rik edə rək de miş dir: 
“Düz iki il bun dan əv vəl – 
2012ci il yan va rın 21də bu 
par kın tə məl da şı qo yul muş
dur. Gö zəl tə sa düf dür ki, düz 
iki il dən son ra biz par kın və 
möh tə şəm Mər kə zin açı lı şı
nı qeyd edi rik. Bu par kın və 
Mər kə zin ya ra dıl ma sı çox 
bö yük ha di sə dir. Möh tə şəm 
Mər kəz ulu ön də rin xa ti rə si
nə gö zəl abi də dir, bu ra da ulu 
ön də rin hə yat və fəa liy yə ti
nin bü tün an la rı, bü tün mər
hə lə lə ri əks olu nub. Ey ni za
man da, is tə ni lən bey nəl xalq 
təd bi rin ke çi ril mə si üçün də 
gö zəl im kan lar var dır. 

Ardı səh. 2-də

Azərbaycan Prezidentinin 
Gəncə və Göygölə 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. . .

• AKTUAL • SOSİaL • cəMİyyət • MÜSahİbə3 4 5 6

Xalqımızın 
qəhrəmanlıq 
salnaməsi

Xo cə sən də 
əha li ni na ra hat 
edən 
mə sə lə lər 
həl li ni ta pır

av to bus lar da 
kart sis te mi nin 
tət bi qi 
sər ni şin lə rin 
ra hat lı ğı nı tə min 
edə cək

əsl muğam 
ustası daim 
sənətin sirlərini 
öyrənməyə 
çalışmalıdır

Mühafizə işi yüksək səviyyədə təşkil olunub
Yan va rın 18də Azər bay

can Res pub li ka sı nın Pre zi
den ti, Si lah lı Qüv və lə rin Ali 
Baş Ko man da nı İl ham Əli yev 
Xü su si Döv lət Mü ha fi  zə Xid
mə ti nin hər bi şə hər ci yin də 
apa rı lan ti kin ti və ye ni dən
qur ma iş lə ri ilə ta nış ol muş, 
Xid mə tin id man komp lek si
nin açı lı şın da iş ti rak et miş dir.

Döv lə t i  mi zin baş çı  sı 
ümum mil li li der Hey dər Əli
ye vin hər bi şə hər cik də ki abi
də si ni zi ya rət et di, önü nə gül 
dəs tə si qoy muş dur.

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev Xü su si Döv lət Mü
ha fi zə Xid mə ti nin Si tua si ya 
Mər kə zi nin fəa liy yə ti ilə ta
nış ol muş dur. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı na son il lər hər bi şə
hər cik də hə ya ta ke çi ri lən ti
kin ti və ye ni dən qur ma iş lə ri 
ba rə də mə lu mat ve ril miş dir. 

Son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev Xü su si Döv lət Mü ha
fi  zə Xid mə ti nin id man komp
lek si nin rəm zi açı lı şı nı bil di
rən len ti kəs miş dir. 

Komp lek sin gi ri şin də ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin ba
rel ye fi  vu rul muş, ümum mil
li li de rin və Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin öl kə də id ma nın və 
Olim pi ya hə rə ka tı nın in ki şa
fı na gös tər dik lə ri diq qət və 
qay ğı dan bəhs edən fo to gu şə 
ya ra dıl mış dır. 

Döv lə t i  mi zin baş çı  sı 
komp leks də ya ra dı lan şə ra it lə 
ta nış ol duq dan son ra Xü su si 
Döv lət Mü ha fi  zə Xid mə ti nin 
şəx si he yə ti ilə gö rüş müş dür. 

Azər bay can Pre zi den
ti, Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əiyev Xid mə tin şəx si he yə
ti ni sa lam la ya raq de miş dir: 
“Xü su si Döv lət Mü ha fi zə 

Xid mə ti nin hər bi şə hər ci yin
də apa rı lan ye ni dən qur ma
ti kin ti iş lə ri ilə ta nış ol dum. 
İş lər çox yük sək sə viy yə də 

gö rü lür, in zi ba ti bi na lar ti ki
lir, tə mir edi lir. Gö zəl id man 
komp lek si ti kil miş dir. Bu ra
da is tə ni lən ya rı şı ke çir mək 

müm kün dür. Əl bət tə ki, bu
ra da əmək daş la rın fi  zi ki ha
zır lı ğı üçün bü tün im kan lar 
var dır. Çün ki Xü su si Döv lət 

Mü ha fi  zə Xid mə ti nin əmək
daş la rı nın pe şə kar lı ğı nın 
tər kib his sə si olan fi  zi ki ha
zır lıq da yük sək sə viy yə də 
ol ma lı dır. Bu ra da id ma nın 
bü tün növ lə ri ilə məş ğul ol
maq müm kün dür. Əmi nəm 
ki, əmək daş lar bu im kan lar
dan sə mə rə li şə kil də is ti fa də 
edə cək lər, yük sək key fi y yət
lə, zövq lə ti kil miş bu id man 
komp lek si, uzun il lər uğur la 
fəa liy yət gös tə rə cək dir”.

Öl kə miz də mü ha fi  zə işi
nin təş ki li və hə ya ta ke çi ril
mə si nin yük sək sə viy yə də 
ol du ğu nu nə zə rə çat dı ra n 
döv lət baş çı sı xid mə tin kol
lek ti vi ni bu mü na si bət lə təb
rik et miş dir: “Xid mə tin fəa
liy yə ti ni yük sək qiy mət lən di
ri rəm. Xü su si Döv lət Mü ha fi 
zə Xid mə ti öl kə mi zin uğur lu 
in ki şa fın da bö yük rol oy na yır. 

Azər bay can da təh lü kə siz lik lə 
bağ lı bü tün təd bir lər yük sək 
sə viy yə də tə min edi lir. Əmi
nəm ki, bun dan son ra da be lə 
ola caq dır. Çün ki yer ləş di yi
miz re gi on əl bət tə ki, ha mı
mız dan xü su si diq qət tə ləb 
edir. Azər bay ca nın ət ra fın da 
ge dən xo şa gəl məz pro ses lər 
əl bət tə ki, bi zi da ha da sə fər
bər et mə li, da ha da diq qət li 
ol ma ğa ça ğır ma lı dır. Biz bu na 
ha zı rıq. Bu gün Azər bay ca nın 
uğur lu in ki şa fı, o cüm lə dən 
da xi li sa bit lik və təh lü kə siz
lik he sa bı na tə min edi lir. 

Si zə ye ni il də ye ni uğur lar 
ar zu la yı ram. Bu komp lek sin, 
ümu miy yət lə, bu ra da apa rı
lan iş lə rin yük sək sə viy yə də 
ol du ğu nu bir da ha qeyd et
mək və si zi bu iş lər mü na
si bə ti lə təb rik et mək is tə yi
rəm”.
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Əvvəli səh. 1-də

Ey ni za man da, bu bö yük 
par kın ya ra dıl ma sı bir mö cü
zə dir. De yə bi lə rəm ki, Azər
bay ca nın ən bö yük par kı dır. 
Əra zi si 450 hek tar, uzun lu ğu 
2 ki lo metr dir. Gə zin ti, is ti ra
hət üçün bü tün im kan lar var
dır. Cə mi iki il ər zin də de mək 
olar ki, ye ni gö zəl bir mə həl lə 
ya ra dıl mış dır. Əmi nəm ki, bu 
par kın ət ra fın da gə lə cək də 
ye ni ya şa yış bi na la rı da ti ki lə
cək dir. Be lə la yi hə lər var dır. 

Dün ya da bir ne çə bö yük 
park var dır. On lar dan bi ri də 
Gən cə par kı dır. Dün ya nın 
beş ən bö yük par kı ara sın da 
ar tıq Gən cə par kı da var dır. 
Bu, əl bət tə ki, bi zim ha mı mı
zı – nə in ki gən cə li lə ri, bü tün 
Azər bay can xal qı nı se vin di
rir. Çün ki boş əra zi də iki il 
ər zin də be lə möh tə şəm par
kın, Mər kə zin ya ra dıl ma sı 
gən cə li lə rin öz di ya rı na olan 
mə həb bə ti nin əla mə ti dir. 
Mən si zi bü tün bu uğur lar 
mü na si bə ti lə ürək dən təb rik 
edi rəm”. 

Abad lıqqu ru cu luq iş lə ri
nin bun dan son ra da bö yük 
vü sət lə da vam et di ri lə cə yi
ni bil di rən Pre zi dent İl ham 
Əli yev Gən cə nin mə də ni 
hə ya tı nın in ki şaf amil lə rin
dən da nış mış dır: “Gən cə nin 
mə də ni hə ya tı zən gin dir. 
Hə mi şə be lə olub dur. Gən
cə Azər bay ca nın mə də niy yət 
mər kəz lə rin dən bi ri ol muş
dur. Ha zır da şə hə rin mə də ni 
hə ya tı ki fa yət qə dər zən gin
dir. Ye ni mu zey lər açı lır. Ni za
mi Mu ze yi, Məh sə ti Gən cə vi 
Mə də niy yət Mər kə zi, on dan 
əv vəl bir ne çə mu zey açıl mış
dır, fi lar mo ni ya nın ti kin ti si 
da vam edir. He sab edi rəm ki, 
iş lər da ha da sü rət lə get mə li
dir. Bu məq səd lə əla və təd
bir lər gö rü lə cək ki, fi lar mo
ni ya da qı sa müd dət ər zin də 
is ti fa də yə ve ril sin. Bi li rəm ki, 
gən cə li lə rin bö yük ar zu su dur 
ki, fi lar mo ni ya ol sun, ola caq
dır. Ar tıq daş iş lə ri ba şa çat
maq üz rə dir. He sab edi rəm 
ki, biz bu il də ol ma sa, gə lən 
il fi lar mo ni ya nın açı lı şı nı bə
ra bər qeyd edə cə yik. Yə ni, 
şə hə rin çox zən gin və dol ğun 
ic ti mai, mə də ni hə ya tı var dır 
və bu, əl bət tə ki, mə ni se vin
di rir, çün ki Gən cə Azər bay
ca nın qə dim şə hə ri dir, ikin ci 
şə hə ri dir, Ni za mi yur du dur. 
Əl bət tə ki, Gən cə nin ta ri xi 
keç mi şi ni, zən gin ta ri xi ir si ni 
qo ru maq hər bir Azər bay can 
və tən da şı nın bor cu dur”. 

Gən cə şə hər ic ti ma iy
yə ti nin, elmi mü əs si sə lə rin, 
id man çı la rın nü ma yən də lə ri 
çı xış edə rək Pre zi dent İl ham 
Əli ye və gör dü yü iş lə rə, apar
dı ğı si ya sə tə gö rə min nət dar
lıq la rı nı bil dir miş, uğur lar ar
zu la mış lar. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
xoş söz lə rə gö rə təşəkkürünü 
bil dir mişdir: “Çox sağ olun, 
xoş söz lə rə gö rə si zə min nət
da ram. Siz doğ ru dan da çox 
va cib möv zu la ra to xun du nuz. 
De di yi niz söz lər bir da ha onu 
gös tə rir ki, öl kə miz hər tə rəf

li şə kil də in ki şaf edir. Mən 
bu nu də fə lər lə de mi şəm ki, 
Azər bay can hər tə rəf i şə kil də 
in ki şaf edir. Hər bir sa hə üz
rə konk ret proq ram, plan lar, 
iş pla nı var dır. Biz hər bir is
ti qa mət üz rə in ki şaf gö rü rük. 
Mə də niy yət sa hə sin də – öl kə 
üz rə ti ki lən mə də niy yət sa
ray la rı, ta ri xi abi də lə ri mi zin 
bər pa sı, ta ri xi mi zi, mə də niy
yə ti mi zi dün ya ya çat dır ma ğı
mız, bey nəl xalq fo rum lar da 
Azər bay can haq qın da dol ğun, 
düz gün mə lu ma tın çat dı rıl
ma sı – bü tün bun lar Azər
bay ca nı dün ya ya müa sir və 
ey ni za man da, bö yük ta ri xə, 
mə də niy yə tə ma lik olan öl kə 
ki mi təq dim edir. 

Sə na ye ilə bağ lı siz ta ma
mi lə haq lı sı nız, Gən cə nin 
çox bö yük sə na ye po ten sia
lı var dır. Gən cə nin in ki şaf 
pla nı elə tər tib edil mə li dir 
ki, biz uzun müd dət li in ki şaf 
stra te gi ya mı zı düz gün qu raq. 
Çün ki Gən cə də bö yü yə cək, 
Azər bay can da bö yü yə cək, 
əha li də ar tır. Gən cə də əl
bət tə ki, gə lə cək də bir mil
yon əha li ya şa ya caq dır. Şə
hər sal ma stra te gi ya sı düz gün 
qu rul ma lı dır. Ey ni za man da, 
gə lə cək də iş yer lə ri ilə tə
min et mək üçün əla və təd
bir lər gö rül mə li dir. Biz bir 
mil yon dan ar tıq iş ye ri ya rat
dıq. An caq əha li ar tır. Bax, 
ke çən il Azər bay can da 170 
min uşaq do ğu lub dur. Əha
li ar tır, ar ta caq dır. Ona gö rə, 
Azər bay ca nın in ki şa fı, sə na
ye nin in ki şa fı, şə hər sal ma 
stra te gi ya mız bu na uy ğun ol
ma lı dır. Sə na ye və iq ti sa diy
yat sa hə lə rin dən da nı şar kən 
de mə li yəm ki, bu gün Azər
bay can iq ti sa diy ya tı dün ya 
miq ya sın da ən qa baq cıl yer
lər də dir. Son on il ər zin də 
dün ya miq ya sın da ən sü
rət lə in ki şaf edən iq ti sa diy
yat Azər bay can iq ti sa diy ya tı 
ol muş dur. Tə sa dü fi de yil ki, 
dün ya iq ti sa diy yat la rı nın rə
qa bət qa bi liy yət li li yi nə gö rə 
Azər bay can 39cu yer də dir. 
İki yüz öl kə ara sın da 39cu 
yer də ol maq çox bö yük bir 
nai liy yət dir. Neft stra te gi ya
mız, qaz si ya sə ti miz bu gün 

Azərbaycan Prezidentinin Gəncə  
və Göygölə səfəri

dün ya nın diq qə ti ni cəlb edir. 
Bi zim qə bul et di yi miz qə rar
lar gə lə cək də re gio nu muz da 
və mü əy yən mə na da Av
ro pa da ener ji təh lü kə siz li yi 
mə sə lə lə ri ni həll edə cək dir. 

Bi zim bey nəl xalq möv qe
yi miz bir mə na lı dır, çox prin
si pi al dır, qeyd et di yi niz ki mi, 
dün ya bir li yi nin rəğ bə ti ni qa
za nıb dır. Bi zə nə yə gö rə səs 
ver di lə r? Ona gö rə, gör dü lər 
ki, əda lət bi zim tə rə fi miz də
dir. Ona gö rə, gör dü lər ki, biz 
əda lə ti mü da fiə edə cə yik. Biz 
heç bir təz yi qə bo yun əy mə
yə cə yik. Biz prin si pi al, əda lət
li möv qe ni mü da fiə edə cə yik 
və iki il ər zin də Təh lü kə siz lik 
Şu ra sın da bu nu da et dik. 

Azər bay can da hər bir sa
hə – təh sil, sə hiy yə üz rə, ic
ti mai pro ses lər çox müs bət 
is ti qa mət də ge dir. Siz qeyd 
et di niz ki, müx tə lif fo rum lar 
ke çi ri lir. Biz bu na ar tıq öy
rəş mi şik. Am ma de mək olar 
ki, Azər bay can da hər ay zir və 
gö rüş lə ri, pre zi dent lər, döv
lət, hö ku mət baş çı la rı sə viy
yə sin də təd bir lər, bey nəl xalq 
fo rum lar ke çi ri lir. Ni za mi 
Gən cə vi Bey nəl xalq Cə miy
yə ti nin işi ar tıq ge niş lə nir. 
Bu, nə in ki böl gə də, dün ya 
miq ya sın da bö yük bir ic ti mai 
hə rə ka ta çev ril miş dir. Mad rid 
Klu bu dün ya nın mö tə bər təş
ki lat la rın dan bi ri dir, ar tıq Ni
za mi Gən cə vi Cə miy yə ti ilə 
elə bil ki, va hid si ya sət apa rır.

Gən cə də təd bir lər ke çi
ri lir, gə lə cək də də ke çi ri lə
cək dir. Gən cə 2016cı il də 
Av ro pa gənc lə ri nin pay tax tı 
elan edi lib dir. Bir söz lə, öl kə
mi zin stra te ji in ki şa fı ilə bağ lı 
düz gün se çil miş si ya sət ar tıq 
özü nü gös tə rir. Ona gö rə, ic
ti mai pro ses lər də müs bət is
ti qa mət də ge dir, Azər bay can 
xal qı ra hat, təh lü kə siz şə ra
it də ya şa yır. Biz in di dün ya
da ge dən pro ses lə ri iz lə yi rik. 
Ya xın ət raf da han sı ha di sə lər 
baş ve rir. Bu ba rə də da nış maq 
is tə mi rəm. Am ma biz bu gün 
in for ma si ya əs rin də ya şa yı rıq. 
Hər kəs hər şe yi gö rür, bi lir. 
Bi zim yer ləş di yi miz böl gə də 
pro ses lər mü rək kəb dir. An
caq Azər bay can bir sa bit lik, 
in ki şaf ada sı dır, həm rəy lik 
di ya rı dır. Bu, bi zim ən bö yük 
üs tün lü yü müz dür. Hu ma ni
tar fo rum lar, Mə də niy yət lə
ra ra sı Dia loq fo rum la rı, bu 
gün Azər bay can ar tıq dün
ya miq ya sın da mil li və di ni 
mü na si bət lər mə sə lə lə ri nin 
həl lin də nü mu nə öl kə ki mi 
gös tə ri lir. Əs lin də bu, hə mi şə 
be lə olub dur. Azər bay can xal
qı hə mi şə xe yir xah, dö züm lü 
xalq olub dur. An caq bu nu 
dün ya da bil mir di lər. Biz bu nu 
dün ya ya çat dır dıq. Ona gö rə, 
biz gə lə cək də öl kə mi zin əl
bət tə ki, uğur lu in ki şa fı nı tə
min edə cə yik, an caq müx tə lif 
təd bir lər lə Azər bay can haq
qın da dün ya ya da ha da dol
ğun mə lu mat çat dır ma lı yıq. 
Bun la rın içə ri sin də ən gö zəl 

təd bir lər Azər bay can da ke çi
ri lən təd bir lər dir. Çün ki son 
on il ər zin də mən bil di yi niz 
ki mi, də fə lər lə xa ric də müx
tə lif fo rum lar da, təd bir lər də, 
konf rans lar da Azər bay can 
haq qın da da nış mı şam, re al
lıq la rı təq dim et mi şəm. Əl
bət tə, bu nun da bö yük əhə
miy yə ti var dır. An caq ye nə 
də bə zi lə ri fi kir lə şir ki, Pre
zi dent gə lib öz öl kə si ni tə
rif ə yir. Am ma Azər bay ca na, 
Gən cə yə, baş qa şə hər lə rə gə
lən də bu nu ar tıq öz göz lə ri ilə 
gö rür lər ki, Azər bay can ne cə 
öl kə dir. Azər bay ca nın uğur lu 
in ki şa fı de yə bi lə rəm ki, bə zi
lə ri ni qı cıq lan dı rır, bə zi lə ri ni, 
ne cə de yər lər, pa xıl lıq hiss lə
ri nə sü rük lə yir. Bu da in ki
şa fın və uğu run qiy mə ti dir. 
Ey bi yox dur, qoy hə mi şə bi zə 
pa xıl lıq et sin lər ki, biz hə mi şə 
irə li yə ge dək”.

Sonra döv lə ti mi zin baş çı
sı Hey dər Əli yev Mər kə zi nin 
hə yə tin də ağac ək miş dir.

Gən cə şə hə ri nə sə fəri 
çər çi və sin də Pre zi dent İlham 
Əli yev Gən cə Olim pi ya Par
kı nın tə məl qoy ma mə ra
si min də, Məh sə ti Gən cə vi 
Mər kə zi nin və Ni za mi Gən
cə vi Mu ze yi nin açı lış la rın
da, “DETAL Alü mi ni um” 
MMCnin De tal Alü mi ni um 
Komp lek si nin alü mi ni um ya
rım fab ri kat is teh sa lı za vod la
rı nın işə sa lın ma sı təd bi rin də, 
Ye ni ti kil miş Gən cə dai rə vi 
av to mo bil yo lu nun açı lı şın
da iş ti rak et miş,  Gən cə Qa
la Qa pı la rı – Ar xeo lo gi ya və 
Et noq ra fi ya Mu ze yi Abi də 
Komp lek si, “ASAN xid mət” 
mər kə zi, Gən cə Döv lət Fi lar
mo ni ya sı nın bi na sın da ti kin ti 
iş lə ri nin ge di şi və “VE GO” 
ote lin də ya ra dıl mış şə ra it lə 
ta nış ol muş dur  

Döv lə t i  mi zin baş  çı  sı 
Olim pi ya Par kı nın və di gər 
so si al ob yekt lə rin in şa sı nın 
yük sək sə viy yə də apa rıl ma sı 
üçün mü va fiq tap şı rıq və töv
si yə lə ri ni ver miş dir.

Yan va rın 21-də Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev Gən cə 
şə hə ri nə sə fə ri ni ba şa çat dı-
ra raq Göy göl ra yo nu na gəl-
miş dir. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı əv
vəl cə ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin Göy göl şə hə ri
nin mər kə zin də ucal dıl mış 
abi də si ni zi ya rət edə rək önü
nə gül dəs tə si qoy muş dur. 

 Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
Göy gö lə sə fə ri çər çi və sin də 
Bay raq Mey da nı Komp lek si
nin açı lı şın da iş ti rak et miş dir. 

1918ci il də Azər bay
can Xalq Cüm hu riy yə ti nin 
at ri bu tu ol muş üç rəng li, ay
ul duz lu bay raq ötən əs rin 
son la rın da ye ni dən Azər
bay ca nın müs tə qil lik rəm zi
nə çev ril miş dir. Bu ta ri xi iş 
ümum mil li li de rin da hi ya nə 
ide ya la rın dan bi ri idi. Öl kə
miz ye ni dən müs tə qil li yi

ni bər pa et dik dən son ra bu 
bay ra ğın ilk də fə ulu ön dər 
Hey dər Əli yev tə rə fin dən 
Nax çı van da qal dı rıl ma sı bu
nun əya ni tə za hü rü dür. İn di 
Azər bay can bay ra ğı dün ya
nın ən nü fuz lu bey nəl xalq 
təş ki lat la rı və mö tə bər məc
lis lə rin də qü rur la dal ğa la nır. 
Və tə nə və döv lə tin at ri but
la rı na hör mət və eh ti ram ulu 
ön də rin bi zə ən bö yük əma
nə ti dir. Hər bir azər bay can lı 
döv lət bay ra ğı nı özü nün qü
rur mən bə yi he sab edir. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
döv lət at ri but la rı mı za xü su si 
eh ti ram la ya naş ma sı da bu nu 
şərt lən di rən əsas sə bəb lər
dən bi ri dir. Pay taxt la ya na şı, 
res pub li ka nın böl gə lə rin də 
də bay raq mey dan la rı nın in
şa sı döv lə tin bu sa hə də hə
ya ta ke çir di yi si ya sə tin nə ti
cə si dir. 

Göy göl ra yo nun da sa lı nan 
Bay raq Mey da nı komp lek sin
də ucal dı lan üç rəng li bay ra
ğı mız, qu raş dı rı lan ger bi miz 
möh tə şəm li yi ilə diq qə ti cəlb 
edir və hər kə sin qəl bin də if
ti xar və qü rür hiss lə ri oya dır. 
Komp leks də ya ra dı lan şə ra it, 
həm çi nin “Azər bay can döv
lə ti nin rəmz lə ri mu ze yi” mil li 
at ri but la rı mı zın ta ri xi və on
la rın gə lə cək nə sil lə rə çat dı
rıl ma sı ba xı mın dan müs təs na 
əhə miy yə tə ma lik dir. 

Pre zi dent İl ham Əli ye
və mə lu mat ve ril miş dir ki, 
komp lek sin ti kin ti si nə 2012
ci ilin may ayın da baş lan
mış dır. Mey dan da 50 metr 
yük sək li yə qal dı rıl mış döv lət 
bay ra ğı ra yo nun hər ye rin dən 
ay dın gö rü nür. Komp leks də 
ge niş əra zi yə ma lik gə zin ti 
zo laq la rı ya ra dıl mış dır. 

Nə fis şə kil də iş lə nən döv
lət ger bi komp lek si da ha da 
gö zəl ləş di rir. 

Pre zi dent İl ham Əli
yev “Azər bay can döv lə ti nin 
rəmz lə ri mu ze yi”n də də ol
muş dur. Mu zey də Azər bay
ca nın müx tə lif dövr lər də ki 
gerb lə ri, o cüm lə dən Nu xa, 
Ye li za vet pol, Nax çı van, Qu ba, 
Şu şa, Şa ma xı, Lən kə ran, Za
qa ta la qə za la rı və Ba kı qu ber
ni ya sı nın, Azər bay can SSRin, 
Azər bay can İc ti mai Şu ra lar 
Cə miy yə ti nin və müs tə qil 
Azər bay ca nın ger bi nin fo to
la rı nü ma yiş et di ri lir. Bu ra da 
Azər bay ca nın Sə fə vi lər, Ağ
qo yun lu lar, Qa ra qo yun lu
lar və El də giz lər döv lət lə ri 
döv rün də ki, həm çi nin 1918
1920ci il lər və 1991ci il də ki 
xə ri tə lə ri də var dır. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı öz 
çı xış la rın da də fə lər lə Azər
bay can da so si al qu ru cu luq 
iş lə ri nin ge niş vü sət al ma
sın dan da nış mış, döv lə ti mi
zi xa rak ter cə “so si al döv lət” 
ad lan dır mış dır. Bu mə na da, 
öl kə baş çı sı nın re gi on la ra bu
də fə ki sə fə ri də xal qın ri fa hı
nın yük səl dil mə si nə xid mət 
edən ne çəne çə ye ni ob yek
tin is ti fa də yə ve ril mə si ilə 

əla mət dar ol mış dır. 
Azər bay can Res pub li ka

sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
Göy gö lə iç mə li su yun ve ril
mə si mə ra si min də, Olim pi ya 
İd man Komp lek si nin və  Hey
dər Əli yev Mər kə zi nin açı lış
la rın da iş ti rak et miş, Gənc lər 
Mər kə zi ilə ta nış ol muş dur. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı
na mə lu mat ve ril miş dir ki, 
Göy göl ra yo nu nun id man çı
la rı bey nəl xalq və res pub li ka 
sə viy yə li id man ya rış la rın da 
mü hüm nai liy yət lər qa zan
mış lar. Ha zır da ra yon da id
ma nın müx tə lif növ lə ri üz rə 
2 Av ro pa və 14 dün ya çem
pio nu var dır. 

Göy göl Olim pi ya İd man 
Komp lek si ilə ta nış lıq dan son
ra ra yon ic ti ma iy yə ti nin nü
ma yən də lə ri ilə gö rü şən Pre
zi dent İl ham Əli yev çı xı şın da 
de miş dir: “Göy göl Olim pi ya 
İd man Komp lek si Azər bay
can da ti ki lən say ca 41ci re
gio nal komp leks dir. Ar tıq 
Ba kı dan baş qa 41 şə hər də id
man la məş ğul ol maq üçün gö
zəl im kan lar var dır. Ba kı da isə 
Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq 
ge dir. Ye ni id man ob yekt lə ri 
ti ki lir – Olim pi ya Sta dio nu, Su 
İd ma nı Sa ra yı, Stend Atı cı lı ğı 
Mər kə zi, Gim nas ti ka Komp
lek si. Əv vəl lər ti kil miş id man 
ob yekt lə ri tə mir edi lir. Biz gə
lən il Av ro pa Oyun la rı nı yük
sək sə viy yə də ke çir mə li yik və 
əmi nəm ki, ke çi rə cə yik. Ona 
gö rə, in di Göy göl də id man
la bağ lı prob lem lər öz həl li
ni ta pa caq dır. Bu ra da gö zəl 
məşq pro se si təş kil edil mə li
dir. Ey ni za man da, yığ ma ko
man da la rı mız da gə lib bu ra da 
tə limməşq top lan tı la rın da 
iş ti rak et mə li dir lər. Bir söz lə, 
əmi nəm ki, Göy göl Olim pi ya 
Komp lek si nin gö zəl gə lə cə yi 
ola caq dır”. 

Ta ri xi mi zin şə rəf li bir 
döv rü Azər bay can xal qı nın 
ümum mil li li de ri, gör kəm
li döv lət xa di mi, ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin adı ilə bağ
lı dır. Xalq və döv lət qar şı sın
da əvəz siz xid mət lə ri nə zə rə 
alı na raq pay taxt Ba kı ilə ya
na şı, böl gə lər də də da hi şəx
siy yə tin xa ti rə si nin əbə di ləş
di ril mə si üçün çox mü hüm 
iş lər gö rül müş dür. Göy göl 
ra yo nun da  möh tə şəm Hey
dər Əli yev Mər kə zi nin ya ra
dıl ma sı da hi si ya si xa di min 
xa ti rə si nin əbə di ləş di ril mə si 
is ti qa mə tin də atı lan da ha bir 
mü hüm ad dım dır. Mər kəz və 
onun yer ləş di yi Hey dər Əli
yev par kı in di Göy gö lün ən 
gö zəl mə kan la rın dan bi ri dir. 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
əv vəl cə Hey dər Əli yev par kı 
ilə ta nış ol muş dur. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı na 
bu ra da apa rı lan abad lıq və 
ye ni dən qur ma iş lə ri ba rə də 
mə lu mat ve ril mişdir. Hey dər 
Əli yev Fon du nun tə şəb bü sü 
ilə in şa edi lən park da kı Hey
dər Əli yev Mər kə zi, Gənc lər 
Mər kə zi, ki no te atr və Uşaq 

əy lən cə mər kə zi ən müa sir 
stan dart la ra ca vab ve rir. Bu
ra da ra yon sa kin lə ri nin asu
də vaxt la rı nı sə mə rə li ke çir
mə lə ri üçün hər tə rəf i şə ra it 
ya ra dıl mış dır. Park da kı Ya şıl 
Te atr bər pa olun muş dur, stol
üs tü oyun lar za lı fəa liy yət gös
tə rir və uşaq lar üçün xü su si 
att rak si on lar qu raş dı rıl mış dır.

Mər kə zin fo ye sin də da
hi şəx siy yə tin büs tü qo yul
muş dur. Bu ra da ulu ön də
rin si ya si ir si ni araş dır maq 
məq sə di ilə Hey dər Əli yev 
Mu ze yi ya ra dıl mış dır. Mu
zey də ümum mil li li de rin 
uşaq lıq və gənc lik il lə ri nə 
aid şə kil lər, həm çi nin müx
tə lif dövr lər də çə ki lən di
gər fo to lar bö yük ma raq la 
qar şı la nır. Mu ze yin hər bir 
eks po na tı təs diq lə yir ki, ta
rix ya rat dı ğı da hi in san la rın 
ide ya la rı nın və əməl lə ri nin 
üzə rin də qə rar tu tur və ulu 
ön də rin ta le yi əs lin də bü tün 
Azər bay can xal qı nın ta le yi
dir. Hey dər Əli ye vin mi sil
siz xid mət lə ri mil li tə rəq qi, 
qur tu luş və in ki şaf sal na mə
si nə çev ril miş dir. Mu zey də 
təq dim olu nan ma te ri al lar
dan da gö rü nür ki, müs tə
qil Azər bay can döv lə ti nin 
ba ni si olan Hey dər Əli ye
vin xid mət lə ri sa yə sin də 
döv lət çi lik, azər bay can çı lıq, 
dün yə vi lik, müa sir lik ki mi 
ide ya lar cə miy yə ti mi zin də
yər lər sis te mi nin ay rıl maz 
tər kib his sə si nə çev ril miş dir. 

Öl kə miz də gənc lər si
ya sə ti nin for ma laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də mü hüm təd
bir lər gö rü lür. Ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin adı ilə 
bağ lı olan döv lət gənc lər si
ya sə ti 2003cü il dən baş la ya
raq uğur lu nə ti cə lər lə yad da 
qal mış dır. 20052009cu il
lə ri əha tə edən “Azər bay can 
Gənc li yi Döv lət Proq ra mı” bu 
pro ses lər də çox mü hüm rol 
oy na mış dır. Ha zır da hə ya ta 
ke çi ri lən “Azər bay can Gənc
li yi 20112015ci il lər də Döv
lət Proq ra mı” bu təd bir lə rin 
mən ti qi da va mı dır. Bu gün 
gənc lə rin və tən pər vər lik və 
döv lət çi lik prin sip lə ri, həm
çi nin ta ri ximə də ni keç mi şi
mi zə, mil li mə nə vi də yər lə
rə rəğ bət ru hun da tər bi yə si 
prio ri tet is ti qa mət lər dən dir. 
Böl gə lər də gənc lər üçün 
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve rən 
so si al inf rast ruk tur ob yekt
lə ri nin ti kin ti si də bu ama la 
xid mət edir. Göy göl də Gənc
lər Mər kə zi nin ya ra dıl ma sı 
da gənc lə rin ra yo nun hə ya
tın da fə al möv qe tut ma la rı na 
ye ni sti mul ver mək məq sə di 
da şı yır. 

Gənc lər Mər kə zi ilə ta
nış lıq za ma nı Pre zi dent İl
ham Əli ye və mə lu mat ve ril
miş dir ki, ra yon gənc lə ri nin 
fə al lı ğı nın ar tı rıl ma sı, on la rın 
in tel lek tu al po ten sia lı nın üzə 
çı xa rıl ma sı məq sə di lə ya ra dı
lan mər kəz in di gənc lə rin ən 
çox üz tut duq la rı mə kan dır. 
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Qanlı Yanvar

Xalqımızın qəhrəmanlıq 
salnaməsi
20 Yanvar faciəsinin 24-cü ildönümü münasibətilə  
anım mərasimi

“Güllə yağışı” abidəsi 
önündə...

Məhəbbət OrucOv

Yan va rın  17də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tinin 
in zi ba ti bi na sın da 20 Yan var 
fa ciə si nin 24cü il dö nü mü 
mü na si bə ti lə anım mə ra si mi 
ke çi ril di.

Mə ra sim də Binəqədi Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nin baş
çı sı Xa ləd din İs gən də rov, Ba
kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin 
mə sul iş çi si Ra miz Qu li yev, 
RİH baş çı sı nın müa vin lə ri, 
RİH baş çı sı Apa ra tı nın mə sul 
iş çi lə ri, ra yon hü quqmü ha
fi zə or qan la rı və ic ra struk
tur la rı nın rəh bər lə ri, hər bi 
qul luq çu lar, ra yon ic ti ma iy
yə ti nin nü ma yən də lə ri və 20 
Yan var şə hid lə ri nin ailə lə ri, 
elə cə də qan lı olay da əlil ol
muş şəxs lər iş ti rak edir di lər.

Mə ra sim fa ciə qur ban la
rının xa ti rə si nin bir də qi qə lik 
sü kut la yad edil mə si ilə baş la dı. 
Tədbir də  çı xış edən Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov 
ha di sə ni Azər bay can xal qı nın 
ta ri xi nə ya zıl mış şan lı sə hi fə 

ki mi sə ciy yə lən dir di və SSRİ 
rəh bər li yi nin dinc, əli ya lın in
san la ra qar şı qır ğın tö rət mə si ni 
zo ra kı lıq üzə rin də qu rul muş 
bir im pe ri ya nın Azər bay can 
xal qı nın əzm kar lı ğı və ira də si 
qar şı sın da mə nə vi cə hət dən 
güc süzlüyünü vur ğu la dı. 

Xa ləd din İs gən də rov bil
dir di ki, 20 Yan var xal qı mı
zın qəh rə man lıq sal na mə si 
və qü rur mən bə yi dir. Həmin 
günləri ya da sa lan ic ra baş çı sı 

Azər bay can xal qı nın müs tə
qil lik uğ run da apar dı ğı mü ba
ri zə dən da nış dı və qeyd et di 
ki, 1990cı il ha di sə si nə qə
dər fa ciə li ol sa da Azər bay can 

xal qı nın ira də si ni, mil li qü ru
ru nu, əz mi ni qı ra bil mə di: 
“Bu qan lı ha di sə dən il lər keç
mə si nə bax ma ya raq, xal qı mız 
o müd hiş ge cə ni da im xa tır la
yır, fa ciə ni tö rə dən lə rə də rin 
nif rə ti ni bil di rir. 20 Yan var 

fa ciə si hər il ümum xalq hüzn 
gü nü ki mi ge niş qeyd olun sa 
da, xal qı mız şə hid lik zir və si
nə ba xa raq, ba şı nı dik tut ma
lı dır. Çün ki Və tən və mil lət 
şə hid lə ri ilə uca lır”.

X.İs gən də rov 20 Yan var 
ha di sə lə rin dən dər hal son
ra Və tə ni ni və xal qı nı bö yük  
mə həb bət lə se vən ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin Azər bay ca
nın Mosk va da kı dai mi nü ma
yən də li yi nə gəl mə si nin, yer li 

və xa ri ci jur na list lər qar şı sın
da ke çir di yi mət bu at konf
ran sı nın əhə miy yə ti ni xü su si 
vur ğu la dı: “Ümum mil li li der 
Hey dər Əli yev heç bir təh lü

kə və hə də dən çə kin mə yə
rək bu fa ciə ni tö rə dən lə rin 
ad la rı nı açıq şə kil də çə kib 
on la rın cə za lan dı rıl ma sı nı 
tə ləb et miş dir. Məhz Hey dər 
Əli ye vin öl kə rəh bər li yi nə 
qa yı dı şın dan son ra onun tə

şəb bü sü ilə ilk də fə bu ha
di sə yə hü qu qisi ya si qiy mət 
ve ril di. Şə hid lə rin ad la rı nın 
əbə di ləş di ril mə si, on la rın 
ailə üzv lə ri nə hər cür yar dım 
gös tə ril mə si üçün ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin im za la dı ğı 
sə rən cam lar Azər bay ca nın 
azad lı ğı uğ run da can la rı nı 
qur ban ver miş in san la rın xa
ti rə si nə bö yük eh ti ram dır”.  
Xa ləd din İs gən də rov çı xı şın
da 20 Yanvar ha di sə lə ri ndə 

hə ya tı nı fə da et miş şə hid lə ri
mi zin qəh rə man lı ğı nın Azər
bay ca nın gələ cək in ki şa fında 
müs təs na ye ri oldu ğu nu bil
dir di: «Bö yük it ki lər lə, gü
nah sız in san la rın qət li ilə 
nə ti cə lə nən 20 Yan var fa ciə si 
müs tə qil li yi nə can atan xal qı
mı zın həm də mü ba riz li yi ni, 
əyil məz li yi ni, məğ rur lu ğu nu 
nü ma yiş et dir di. Bu fə da kar
lı ğı və ira də si sa yə sin də xal
qı mız mü qəd dəs ar zu su na 
çat dı, mil li azad lı ğı na qo vuş
du. Azər bay can qı sa müd dət 
ər zin də müs tə qil, sü rət lə in
ki şaf edən döv lət ki mi dün ya 
bir li yin də özü nün la yiq li ye ri
ni tut ma ğa na il ol du. 

Bu gün ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin si ya si kur
su nun la yiq li da vam çı sı Pre
zi dent İl ham Əli ye vin inam la 
hə ya ta ke çir di yi da xi li və xa

ri ci si ya sət nə ti cə sin də Azər
bay can bö yük uğur la ra im za 
atıb”.

RİH baş çı sı çı xı şın da şə
hid ailə lə ri nə döv lə ti miz tə
rə fin dən gös tə ri lən diq qət 
və qay ğı dan da da nış dı və şə
hid lə ri mi zə Al lah dan rəh mət 
di lə di.

Təd bi rin bə dii his sə sin də 
C.Cab bar lı adı na İrə van Döv
lət Azər bay can Dram Te at rı
nın akt yor la rı nın ifa sın da «20 
Yan var» ad lı ədə bibə dii kom
po zi si ya nü ma yiş et di ril di.

 Mə ra sim dən son ra  ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti nin in zi ba ti 
bi na sın da 20 Yan var şə hid lə ri
nin ailə lə ri və əlil lər ilə ay rı ca 
gö rü şən Xa ləd din İs gən də rov  
bir da ha bü tün xal qı mı zın on
lar la qü rur duy du ğu nu diq qə tə 
çat dır dı. Gö rüş də şə hid ailə lə
ri nin prob lem lə ri ilə ma raq la
nan ic ra baş çı sı bununla bağlı 
bütün məsələlərin nə za rət də 
sax la nı la ca ğı nı qeyd et di.

“20 Yan var Cə miy yə ti”nin 
səd ri Ağar za Xan ki şi yev şə
hid lə ri n ailə lə ri nə və əlil lə rə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti tə rə fin dən gös tə ri lən 
dai mi diq qət və qay ğı ya gö rə 
on la rın adın dan RİH baş çı sı
na min nət dar lı ğı nı bil dir di.

Təd bir dən son ra 20 Yan
var əlil lə ri nə və şə hid ailə lə
ri nə mad di yar dım gös tə ril di. 

Sİyavuş əMİrLİ

Azər bay ca nın müs tə qil
lik uğ run da mü ba ri zə ta ri
xi nə qəh rə man lıq sə hi fə si 
ki mi da xil ol muş 1990cı 
ilin 20 Yan var ha di sə lə rin
dən 24 il öt sə də, xal qı mız 
o müd hiş ge cə ni qə tiy yən 
unut mur, fa ciə nin ba is kar

la rı nı hid dət lə pis lə yir. Bu 
gün lər də Bi nə qə di ra yo nu 
Bi lə cə ri qə sə bə sin də yer lə
şən “Gül lə ya ğı şı” abi də si
nin önün də ke çi ri lən anım 
təd bi rin də 20 Yan var şə hid
lə ri nin xa ti rə si eh ti ram la 
yad edi lib. 

Təd bir də Bi nə qə di RİH 
başçısı Aparatının mə sul 
işçi lə ri, hü quqmü ha fi zə 
or qan la rı nın rəh bər lə ri, ic
ti ma iy yət nü ma yən də lə ri, 
20 Yan var şə hid lə ri nin ailə 
üzv lə ri, fa ciə də əlil ol muş 
şəxs lər, mü əl lim lər və or
ta mək təb şa gird lə ri iş ti rak 
edib lər.

Anım təd bi rin də çı xış 
edən ra yon ic ra ha ki miy yə
ti baş çı sı nın bi rin ci müa vi ni 
İl qar Sü ley ma ov 20 Yan var 
fa ciə si nin xal qı mı zın qan 
yad da şın da əbə di həkk 
olun du ğu nu bil di rib. Qeyd 
edib ki, so vet or du su qar şı
sı na si lah sız, əli ya lın çı xa raq 
mədr lik lə hə lak ol muş 20 

Yan var şə hid lə ri nin mi sil siz 
qəh rə man lı ğı xal qı mız tə rə
fin dən unu dul mur. 

Da ha son ra çı xış edən 
Bi nə qə di RİH baş çı sı nın 
müa vi ni Ay gün Əli ye va de
miş dir ki, Azər bay ca nın 
azad lı ğı yo lun da şə hid ol
muş 20 Yan var şə hid lə ri nin 
şə rəf i ömür yo lu və və tən
pər vər li yi in di ki və gə lə cək 
nə sil lər üçün la y iq li ör nək
dir: «20 Yan var Azər bay can 
ta ri xi nə qan la ya zıl mış şə
rəf li bir sə hi fə dir. Bu gün 
tək cə fa ciə yox, həm də mi li 
qü rur gü nü dür. Bu, uzun il
lər so vet im pe ri ya sı nın əsa

rə tin də ya şa mış xal qı mı zın 
azad lıq sə si ni ucalt dı ğı, öz 
su ve ren li yi uğ run da cə sa rət 
nü ma yiş et dir di yi şə rəf i bir 
ta rix dir».

A.Əli ye va bil dir miş dir ki, 
20 Yan var fa ciə si nə ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin xal qın is tə yi 
ilə ha ki miy yə tə qa yı dı şın dan 
son ra əsl si ya sihü qu qi qiy

mə ti ver mək müm kün ol
muş dur: «1990cı ilin 20 Yan
var ha di sə lə ri ilə bağ lı xal qın 
sə si nə ilk səs ve rən məhz ulu 
ön dər Hey dər Əli yev ol muş
dur. Ümum mil li li der yan va
rın 21də ailə si ilə bir lik də 
öl kə mi zin Mosk va da kı dai mi 
nü ma yən də li yi nə gəl miş, tə
ca vü zə kəs kin eti ra zı nı bil dir
miş, fa ciə ni tö rə dən lə ri, şəx
sən M.S.Qor ba ço vu it ti ham 
edə rək qo şun la rın Ba kı dan 
çı xa rıl ma sı nı tə ləb et miş dir. 
Ulu ön dər bu nun la bir daha 
Və tən, xalq qar şı sın da və
tən daş lıq möv qe yi nü ma yiş 
et dir miş dir».

ES Mi ra

Yan va rın 17də 3 say lı 
tam or ta mək təb də 20 Yan
var fa ciə si ilə bağ lı təd bir ke
çi ril di. 

Şu şa Mu si qi li Dram Te
at rı nın di rek tor müa vi ni, 
ya zı çıdra ma turq El nu rə 
Ab dul la ye va 1990cı ilin 
yan va rın da so vet im pe ri ya
sı nın qo şun bir ləş mə lə ri
nin Azər bay ca nın müs tə
qil li yi və azad lı ğı uğ run da 
mü ba ri zə yə qalx mış dinc 
əha li yə qar şı tö rət di yi ci na
yət lər dən da nışaraq bil dir di 
ki, biz 20 Yan va rı mil li ma
təm, hüzn gü nü ki mi qeyd 
edir, an caq o müd hiş ge cə ni 
həm də ift i xar his si ilə xa
tır la yı rıq. Azər bay can xal qı
na qar şı tö rə dil miş ci na yət, 
tö kül müş na haq qan lar, in
san la rın vəh şi cə si nə qət lə 
ye ti ril mə si xal qı mı zın müs
tə qil li yi uğ run da mü ba ri zə 
əz mi ni qı ra bil mə di. 

Mək tə bin mü əl li mə si 
Ki fa yət Hə sə no va 20 Yan

var fa ciə sin də ca nı nı Və tən 
yo lun da qur ban ve rən igid 
oğul və qız la rı mız ba rə sin də 
söh bət aç dı. On la rın ara sın
da Bi nə qə di sa ki ni Rüs təm 
Əli yev ki mi mərd oğul la rın 
ol du ğu nu de yən K.Hə sə no
va təh sil mü əs si səs nə onun 
adı nın ve ril di yi ni diq qə tə 
çat dır dı: “Rüs təm Əli yev 3 
say lı or ta mək tə bin ye tir mə
si dir. Xal qı mı zın azad lı ğı uğ
run da ca nı nı fə da edən qəh
rə man öv lad la rı mız çox dur. 
Şə hid lə rin mü qəd dəs qa nı
nın yer də qal ma ma sı üçün 

hər bir azər bay can lı gənc 
öz üzə rin də da im ça lış ma lı, 
Və tə nə la yiq li öv lad ol maq 
üçün qüv və və ba ca rı ğı nı 
əsir gə mə mə li dir. Yal nız bu 
hal da əziz şə hid lə ri mi zin 
öl məz ruh la rı qar şı sın da kı 
mə nə vi bor cu mu zu ye ri nə 
ye tir miş ola rıq”.

Son ra Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin dəs tə yi 
ilə Şu şa Mu si qi li Dram Te
at rı nın kol lek ti vi nin ha zır
la dı ğı “Yan va rın 20ci gü nü” 
ədə bibə dii kom po zi si ya 
nü ma yiş et di ril di.

Azadlığa aparan qanlı yol

Şəhidlərin xatirəsi yad edilib

Yan va rın 20də Bi nə
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
şə hid lə ri mi zin  xa ti rə si nə 
ucal dıl mış “Şə hid lər xi ya ba
nı” abi də komp lek si zi ya rət 

edil miş, 20 Yan var ha di sə lə
ri nin qur ban la rı anıl mış dır.

Təd bir də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı 
Apa ra tı nın əmək daş la rı və 
ra yo nun rəh bər iş çi lə ri, YAP 

Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
üzv lə ri, təh sil, sə hiy yə və 
mə də niy yət iş çi lə ri, ic ti mai 
təş ki lat la rın təm sil çi lə ri, ic
ti ma iy yətin digər nü ma yən
də lə ri iş ti rak et miş lər.

M.Oru cOv

Ötən həft ə Ye ni Azər bay
can Par ti ya sı Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın tə şəb bü sü ilə 20 
Yan var fa ciə si nin 24cü il dö
nü mü nə həsr olun muş «Qan lı 
Fa ciə – Məğ rur luq Ta ri xi!» ad
lı ak si ya təş kil edi lib. Ak si ya nın 
ke çi ril mə sin də məq səd dün ya 
ic ti ma iy yə ti ni, xü su si lə də 
apa rı cı döv lət lə rin par la ment 
üzv lə ri ni 20 Yan var ha di sə lə
ri haq da mə lu mat lan dır maq, 
on la ra bu ha di sə ni tö rə dən lər 
haq da inter net va si tə si lə ət raf ı 
mə lu mat ver mək olub.

20 Yan var fa ciə si ilə bağ
lı mə lu mat lar Fran sa, Ru si ya 
Fe de ra si ya sı, Bö yük Bri ta ni ya, 
Tür ki yə, Ame ri ka Bir ləş miş 

Ştat la rı nın par la ment üzv lə
ri nə, bey nəl xalq və re gio nal 
təş ki lat la rın struk tu ru na da
xil olan qu rum la rın elekt
ron ün van la rı na gön də ri lib. 
Ümu mi lik də «ema il hü cum» 

nə ti cə sin də müx tə lif öl kə lə
rin döv lət və hö ku mət nü ma
yən də lə ri nə türk, rus, in gi lis 
dil lə rin də tər tib edil miş 120 
min dən  çox elekt ron mək tub 
gön də ri lib. «Twit ter» so si al 

şə bə kə sin də, Bö yük Bri ta ni
ya, Ru si ya, Fran sa və Tür ki yə 
döv lət baş çı la rı nın rəs mi sə
hi fə lə rin də 20 Yan var fa ciə si 
ilə bağ lı mə lu mat lar pay la şı
lıb. 

Bu nun la ya na şı, 1990cı 
il yan va rın 20də so vet or
du su nun Azər bay can xal
qı na qar şı hə ya ta ke çir di yi 
van da lizm ak tı haq da mə
qa lə müx tə lif xa ri ci dil lə rə 
tər cü mə olu na raq, dün ya nın 
30 apa rı cı öl kə si nin 100dən 
çox ta nın mış mət bu at or qa
nı na gön də ri lib.

Qeyd edək ki, Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tın da 20 Yan var 
fa ciə si nə həsr olun muş sər gi 
təş kil edi lib. 

20 Yan var fa ciə si ilə bağlı ak si ya
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hesabat

M. Oru cOv

 Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin 2 Say lı Sa
hə İn zi ba ti Əra zi Dai rə sin də 
(Sİ ƏD) abad lıq iş lə ri ge niş 
vü sət alıb. Ra yon ic ra ha ki
miy yə ti  Sİ ƏDin əra zi si nə 
da xil olan 6 və 9cu mik ro
ra yon lar da ye ni abad mə həl
lə lə rin ya ra dıl ma sı ba rə də 
sə la hiy yət li qu rum la ra xü
su si gös tə riş ve rib. Bu ba rə
də qə ze timizə  2 say lı sa hə 
in zi ba ti əra zi dai rə sin dən 
mə lu mat ve ri lib. 

Mə lu mat da bil di ri lir ki, 
ötən dövr ər zin də apa rı lan 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri sa
yə sin də əra zi də yer lə şən 
ya şa yış bi na la rı nın ək sə riy
yə ti nin zir zə mi sin də tə mir 
iş lə ri ba şa ça tıb, bir çox bi
na la rın dam ör tük lə ri ye ni
lə nib, köh nə lift  lər ye ni si ilə 
əvəz olu nub. Bun dan əla və, 
möv süm lə əla qə dar əra zi

dəki ağac lar bu da nıb, ya şıl lıq 
sa hə lə rı ar tı rı lıb və  mə həl
lə lər də sa kin lə rin is ti ra hə ti 
üçün otu ra caq lar qo yu lub. 

Mə lu mat da qeyd edi lib 
ki, ha zır da  2 say lı Sİ ƏDdə 
MKTByə məx sus  98 bi na və  
20 koo pe ra tiv ev möv cud dur: 
“Ötən müd dət ər zin də tək cə 
79 say lı MKİSin əra zi sin də 2 
mə həl lə da xi li park ya ra dı lıb. 
Ha zır da isə 19 və 20 say lı ya
şa yış bi na la rı nın qar şı sın da 

müa sir tə ləb lə rə ca vab ve rən 
abad mə həl lə ya ra dı lır. Ar
tıq adı çə ki lən bi na la rın fa
sad la rın da ye ni lən mə  iş lə ri 
ba şa çat maq üz rə dir. Di gər 
abad mə həl lə lər də ol du ğu 
ki mi, bu ra da da sa kin lə rin 
is ti ra həti üçün bü tün şə ra it 
ya ra dı la caq. Ar tıq kü çə lə rin 
işıq lan dı rıl ma sı tam şə kil də 
hə ya ta ke çi ri lib. Mə həl lə da
xi li yol lar, de mək olar ki, bü
tün lük lə as falt la nıb. 

Əra zi də ki çox mər tə bə li 
bi na lar da 293 lift  var dır. On
lardan bə zi lə ri nin is tis mar 
müd də ti ba şa ça tıb. Bu sə bəb
dən 89  köh nə lift ye ni si ilə 
əvəz olu nub, bə zi lə ri isə tə mir 
edi lə rək əha li nin is ti fa də si nə 
ve ri lib. Əra zi də ki mən zil lə rin 
94 fai zi isə özəl ləş di ri lib.   

Sa ni tar qaydalara tam na
il ol maq üçün gün də lik tə
miz lik iş lə ri cid di nə za rə tə 
gö tü rü lüb. Zi bi lin yı ğıl dı ğı 
mey dan ça la ra tu tu mu 1000 
litr olan 60 ədəd əla və kon
tey ner yer ləş di ri lib.  

Ey ni za man da, əra zi də ki 
ya şa yış bi na la rı nın zir zə mi
sin dən ke çən su və ka na li za
si ya xət lə ri əsas lı tə mir olu
nub. Qı şa ha zır lıq döv rün də 
mən zil lə rin isi dil mə si ilə 
bağ lı cid di iş lər gö rü lüb. Elə 
bu nun nə ti cə si dir ki, mü əy
yən is tis na lar ol maq la, bu qış 
əra zi də ki bü tün bi na lar is ti
lik lə tə min edi lib.  

S.əMİr Lİ 

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın Xo
cə sən qə sə bə in zi ba ti əra zi 
dai rə si üz rə nü ma yən də li yi
nin 2013ci ilin so si aliq ti sa
di in ki şa fı nın ye kun la rı na və 
2014cü il də qar şı da du ran 
və zi fə lə rə həsr olun muş he
sa bat yı ğın ca ğı ke çi ri lib. Təd
bir də ra yon ic ra ha ki miy yə ti 
baş çı sı nın müa vi ni Vü sar İs
ma yı lov, Apa ra tı n şö bə mü
dir lə ri, Xo cə sən bə lə di yyə si
nin səd ri  və qə sə bə sa kin lə ri 
iş ti rak edib lər.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti baş çı sı nın Xo cə sən 
qə sə bə si üz rə nü ma yən də si 
Əlik ram Haq ver di yev he sa
bat mə ru zə sin də ötən il bir 
sı ra la yi hə lə rin hə ya ta ke
çi ril di yi ni diq qə tə çat dı rıb. 
«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» 
çər çi və sin də Bi nə qə di RİH
in dəs tə yi ilə qə sə bə əra zi
sin də so si al inf rast ruk tu run 
müa sir ləş di ril mə si, yol la rın 
tə mi ri, kom mu nal xid mət
lə rin sə viy yə si nin yük səl dil
mə si is ti qa mə tin də xey li iş lər 
gö rü lüb. He sa bat döv rün də 
qə sə bə əra zi sin də 13797 
pa qono metr qaz, 3870 pa
qono metr su, 510 metr ka na
li za si ya  xət ti çə ki lib, 96 400 
kvad rat metr əra zi yə as falt 
ör tü yü dö şə nib: «Su lu tə pə 
qə sə bə sin də mə dən yo lu na 
as falt ör tü yü dö şə nib, kü çə də 
müa sir işıq lan dır ma sis te mi 
qu ru lub. «Ko kako la» şir kə
ti is ti qa mə tin də yo lun ət ra
fın da olan qa nun suz ti ki li lər 
sö kü lə rək yol ge niş lən di ri lib. 
Hə min kü çə nin 700 metr
lik his sə si as falt la nıb, müa sir 
işıq lan dırma sis te mi qu ru
lub, pi ya da la rın təh lü kə siz 
ge dişgə li şi üçün sə ki lər in şa 
olu nub. Bə lə diy yə nin və 217 
say lı or ta mək tə bin qar şı sın

dan ke çən 1600 metr uzun
lu ğun da, ha be lə Ba kıAs ta ra 
yo lun dan hər bi his sə yə ge
dən 2000 metr uzun lu ğun da 
yo la as falt ör tü yü dö şə nib». 

İc ra nü ma yən də si həm
çi nin bil di rib ki, Ba kıŞa ma xı 
yo lu nun qə sə bə yə aid his sə
sin də, ha be lə «Pep siKo la» şir
kə tin dən Hök mə li dai rə si nə 
ki mi olan əra zi də sa kin lə rin 
vaxt la rı nı sə mə rə li ke çir mə lə
ri üçün müa sir is ti ra hət par kı 
sa lı nıb. Park da uşaq lar üçün 
sa də at rak si on lar qu raş dı rı lıb, 
və tən daş la rın is ti ra hə ti üçün 
otu ra caq lar qo yu lub. Par kın ət
ra fın da kı əra zi lər də fər di ya şa
yış ev lə ri nin dam ör tük lə ri də
yiş di ri lib, di var la rı rəng lə nib, 
ha sar la rı hö rü lüb, mi şar da şı ilə 
üz lə nib. Bü tün ev lə rin gi rişçı
xış qa pı la rı və dar va za la rı ye ni
si ilə əvəz edi lib. 

Əlik ram Haq ver di yev 
vur ğu la dı ki, 2013cü il ər
zin də Xo cə sən qə sə bə in
zi ba ti əra zi dai rə si üz rə nü
ma yən də lik dən Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid
mə ti– 1646»ya 259 mü ra ci ət 

da xil olub. Hə min mü ra ci ət
lə rin 61i su və ka nal za si ya, 
147si qaz təc hi za tı, 10u isə 
ya ğın tı lar dan son ra hə yət
lər ə su yun dol ma sı ilə bağ lı 
olub. Da xil ol muş mü ra ci ət
lə rin ha mı sı qı sa za man da 
həl li ni ta pıb. 

Tədbirdə çı xış edən Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni 
Vü sar İs ma yı lov bil di rib ki, 
öl kə rəh bər li yi nin diq qət və 
qay ğı sı nə ti cə sin də son il lər 
Bi nə qə di ra yo nu nun qə sə
bə lə ri nin prob lem lə ri həl li ni 
ta pır. Xo cə sən qə sə bə si nin 
də sü rət lə in ki şaf et di yi ni 
de yən V.İs ma yı lov bu ra da 
bir sı ra mü hüm la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çirl di yi ni diq qə tə 
çat dı rıb: «2012ci ilin ap rel 
ayın dan baş lay raq ra yon əra
zi sin də ti kin ti və qu ru cu luq 
iş lə ri da ha ge niş vü sət alıb. 
Kü çə və mey dan lar, park lar 
abad laş dı rı lıb, ay rıay rı ic
ti mai bi na lar da, əsas yol lar
da, qə sə bə da xi li kü çə lər də 
tə mir iş lə ri apa rı lıb. «Abad 
mə həl lə»lə rin sa lın ma sı da 
sa kin lə rin ürə yin cə olub».  

V.İs ma yı lov uğur lu nə ti
cə lər lə ya na şı, qə sə bə də ki 
möv cud prob lem lər dən və 
qar şı da du ran və zi fə lər dən 
də ət raf  ı söz açıb: «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 ro vun tə şəb bü sü və 
dəs tə yi ilə Xo cə sən qə sə bə
sin də hə ya ta ke çi ri lən abad
lıqqu ru cu luq, ya şıl laş dır ma 
və di gər təd bir lə rin bir məq
sə di var: sa kin lə rin ra hat lı ğı
nı tə min et mək, prob lem lə
ri nin həl li nə na il ol maq. İc ra 
nü ma yən də lə ri, bə lə diy yə 
sədr lə ri qə sə bə də ki möv
cud prob lem lə rin həl li nə 
xü su si diq qət lə ya naş ma lı, 
daim sa kin lə rin ara sın da ol
ma lı dır lar». 

He sa bat yı ğın ca ğın da qə
sə bə sa kin lə ri ni ma raq lan dı
ran su al lar da ət raf  ı ca vab
lan dı rı lıb. Sa kin lər dən Sə xa
vət Zül fi yev, Ağa yar Məm
mə dov, Al lah ver di Mir zə yev, 
Ma hir Kə ri mov və baş qa la rı 
çı xış la rın da hə ya ta ke çi ri lən 
iş lə rə gö rə ra yon rəh bər li
yi nə min nət dar lıq la rı nı bil
di rib lər.  

ES Mİra Oru cO va

Bi nə qə di ra yo nun da fəa
liy yət gös tə rən Mər kəz ləş
di ril miş Ki tab xa na Sis te mi 
(MKS) öz işi ni müa sir döv
rün tə ləb lə ri nə uy ğun qur
ma ğa, oxu cu la rı nın ar zu və 
is tək lə ri ni ye ri nə ye tir mə yə 
ça lı şır. İlin əv və lin dən MKS
in ki tab fon du əhə miy yət
li də rə cə də ar ta raq 481376 
nüs xə yə yük sə lib. Mü qa yi sə 
üçün bil di rək ki, ötən ilin 
müvafi q dövrü ilə mü qa yi sə 

də bu gös tə ri ci 331383 nüs xə 
təş kil edib. 

Ba kı Şə hər Mə də niy yət 
və Tu rizm İda rə si nin nəz
din də olan MKS ra yon dakı 
8 ki tab xa na nın ba za sın da ya
ra dı lıb; tər ki bin də oxu cu la ra 

xid mət, uşaq, in for ma si ya 
re sursu, komp lekt ləş dir mə, 
me to di ka və bib li oq ra fi ya 
şö bə lə ri fəa liy yət gös tə rir. 
Ötən ilin ye kun la rı na əsa sən, 
ki tab xa na nın oxu cu la rı nın 
sa yı 38787 nə fər olub. Ki tab
la rın da xi lol ma sa yı 261976, 
ve ril mə sa yı isə 737437 nüs
xə təş kil edib. Ki tab xa na 8 
elekt ron da şı yı cı ilə tə min 
olu nub. 

2013cü il də MKSə 
M.F.Axun dov adı na Mil li 
Ki tab xa na, Ki tab xa na kol
lek to ru, ha be lə Ba kı Şə hər 
Eko lo gi ya De par ta men
ti tə rə fi n dən ye ni ki tab və 
nəşr nü mu nə lə ri da xil olub. 
Oxu cu lar tə rə fi n dən hə diy
yə olu nan ki tab lar isə mər
kə zi ki tab xa na və fi  li al la ra 

ve ri lib. Məz mun ca köh nəl
miş, ya rar sız ha la düş müş, 
oxu cu lar tə rə fi n dən is ti fa də 
olun ma yan ədə biy yat lar isə 
ba lans dan si li nib. Oxu cu la ra 
ve ri lən ədə biy yat la rın te ma
tik ti po lo ji təş ki li, qey rifə
al is ti fa də edi lən nəşr lə rin 
mü əy yən ləş di ril mə si, oxu
cu la rın in for ma si ya tə ləb lə
ri nin ödə nil mə si nə yö nəl
miş sor ğu la rın ke çi ril mə si 
və əl də edil miş nə ti cə lər 
əsa sın da fond la rın komp
lekt ləş di ril mə si ilə əla qə dar 
mü va fi q təd bir lər hə ya ta ke
çi ri lib. 

MKS tərəfi ndən 20 Yan
var fa ciə si, Xo ca lı soy qı rı mı, 

Nov ruz bay ra mı, 31 Mart 
– Dün ya Azər bay can lı la rı
nın Soy qı rı mı Gü nü, 28 May 
– Res pub li ka Gü nü, 18 Okt
yabr  – Müs tə qil lik Gü nü nə 
həsr olun muş təd bir lər ke çi
ri lib. Ha be lə bu ra da “Nar ko
ma ni ya ilə mü ba ri zə hər bi
ri mi zin və zi fə si dir” möv zu
sun da maa rif  ən di ri ci təd bir 
təş kil olu nub. Bun dan baş qa, 
ötən il ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin ana dan ol ma sı
nın 90 il li yi ilə bağ lı MKS və 
onun fi li al la rın da “Hey dər 
Əli yev ir si nin öy rə nil mə si 
və təb liğ olun ma sı” möv zu
sun da sil si lə təd bir lər təş kil 
olu nub. 

Ki tab xa nanın ke çir di
yi təd bir və sər gi lər “www.
bi ne qe dimks.az” say tın da 
ət raf lı işıq lan dı rı lıb. Sayt da 
Azər bay ca nın ta ri xi, ədə biy
ya tı, mə də niy yə ti və in cə sə
nə ti, öl kə mi zin gör mə ligəz
mə li yer lə ri ba rə sin də ma te
ri al lar da yer ləş di ri lib. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə 2013cü ilin öl
kə miz də “İn for ma si yakom
mu ni ka si ya tex no lo gi ya la rı 
ili” elan olun ma sı ilə bağ lı 
oxu cu la rın in for ma si ya tə lə
ba tı nın ödə nil mə si məq sə di
lə müa sir in for ma si ya re surs
la rın dan is ti fa də yə diq qət 
da ha da ar tı rı lıb. “Fa ce bo ok” 

so si al şə bə kə sin də Mər kə zi 
Ki tab xa na Sis te mi nin sə hi fə
si ya ra dıb. Məq səd ic ti ma iy
yət lə da ha sıx əla qə lər qur
maq, ki tab xa na ya ye ni oxu
cu la rı cəlb et mək dir. Sə hi fə 
va si tə si lə ki tab se vər lər bu ra
da təş kil olu nan təd bir lə rə, o 
cüm lə dən ya zı çı lar la gö rü şə 

də vət olu nur lar. Sə hi fə də, 
həm çi nin, mü əy yən sor ğu lar 
ke çi ri lir, ki tab xa na nın say tın
da yer lə şən mə lu mat lar is ti
fa də çi lər lə pay la şı lır. 

2014cü il yan va rın 19da 
MKSin 4 say lı fi  lia lın da 20 
Yan var fa ciə si ilə bağ lı anım 
təd bi ri təş kil olu nub.

Qu ru cu luq iş lə ri xeyli sü rət lə nib 

Xo cə sən  sakinlərini na ra hat 
edən mə sə lə lər həl li ni ta pır 

Bi nə qə di qə sə bə si nin 
inf rast ruk tu ru 
müa sir ləş di ri lir 

Ki tab se vər lə rin sa yı ar tır 

Ma İL aĞa Xa nOv

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti nin  Bi nə qə di qə sə
bə in zi ba ti əra zi dai rə si üz rə 
nü ma yən də li yi nin 2013ci 
ilin so si aliq ti sa di in ki şa fı nın 
ye kun la rı na və 2014cü il də 
qar şı da du ran və zi fə lə rə həsr 
olun muş he sa bat yı ğın ca ğı 
ke çi ril miş dir. Təd bir də Bi nə
qə di RİH baş çı sı nı nı müa vi
ni Vü sar İs ma yı lov, Apa ra tın 
şö bə mü di ri Ra miz Gö yü şov, 
“SMX1646” xid mə ti ni ni rəi si 
Anar Sə fə rov, həm çi nin qə sə
bə sa kin lə ri iş ti rak edib lər. 

Qə sə bə nin ic ra nü ma yən
də si Ra miz Hə sən za də he sa
bat mə ru zə sin də 2013cü ilin 
ye kun la rı nın bu in zi ba ti əra zi 
dai rə si üçün də qə na ət bəxş 
ol du ğu nu, bir sı ra la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril di yi ni diq qə tə 
çat dır mış dır. Qeyd olun muş
dur ki, son il lər ye ni ya şa yış 
sa hə lə ri nin sa lın ma sı və əha
li nin sa yı nın dur ma dan art
ma sı qə sə bə əra zi sin də  yol la

rın çə kil mə si ni, so si al ob yekt
lə rin in şa sı nı, kom mu ni ka si ya 
xət lə ri nin bər pa sı və ye ni dən 
qu rul ma sı nı, bir söz lə, ye ni 
inf rast ruk tu run for ma laş dı rıl
ma sı nı zə ru ri et miş dir. 

R.Hə sən za də nin söz lə
ri nə gö rə, Bi nə qə di RİHin 
dəs tə yi ilə qə sə bə əra zi sin də 
so si al inf rast ruk tu run müa
sir ləş di ril mə si, yol la rın tə
mi ri, kom mu nal xid mət lə rin 
sə viy yə si nin yük səl dil mə si 
is ti qa mə tin də xey li iş lər gö
rül müş dür: «Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də ro vun tə
şəb bü sü, ya xın dan dəs tə yi ilə 
qə sə bə də yer lə şən 179 say lı 
or ta mək tə bin qar şı sın da – 
möv cud yol kə siş mə lə ri nin 
al tın dan keç mək lə eni 4.75 
metr, uzun lu gu 70.1 metr 
olan ye ni pi ya da ke ci di nin ti
kin ti si ba şa çat dı rı la raq sa kin
lə rin is ti fa də si nə ve ril miş dir. 
182 say lı or ta mək tə bin əra
zi sin də 1300 şa gird lik əla və 
kor pu sun ti kin ti si nə baş la
nıl mış dır və ha zır da in şa sı 
da vam et di ri lir. Qə sə bə nin 
mər kə zin də 112 il əv vəl ti kil
miş Bi nə qə di Mər kə zi Mə də
niy yət evin də əsas lı tə mir və 
ye ni dən qur ma iş lə ri nə baş

la nıl mış dır. Bi nə qə di qə sə bə 
ic ra nü ma yən də li yi nin ye ni 
in zi ba ti bi na sı nın ti kin ti si də 
ba şa çat maq üz rə dir».

İc ra nü ma yən də si qeyd et
miş dir ki, ötən il qə sə bə əra
zi sin də 71.545 metr uzun lu
ğun da ka na li za si ya və 100.167 
metr uzun lu ğun da müa sir 
stan dart la ra ca vab ve rən su 
xət lə ri çə kil miş dir: «Qə sə
bə nin “Gü lüs tan”ya şa yış mas
si vi nin 7, 8, 9, 10, 11 və 12ci 
dön gə lə ri nə, ümu mil lik də, 30 
min kvad rat metr as falt ör tü yü 
dö şən miş, 3 min metr uzun
luq da kü çə işıq la rı ka bel ləş di
ril miş dir: Meh dia badBi nə qə
di və Bi nə qə diNov xa nı is ti qa
mə tin də 4200 metr mə sa fə də 
işıq lan dır ma sis te mi qu raş dı
rıl mış dır və bu iş lər da vam et
di ri lir. 2013cü il də qə sə bə nin 
III mə dən  əra zi sin də 5, “Gü
lüs tan” ya şa yış mas si vin də 2, 
İs fa ha ni kü cə sin də 1, I  və II 
mə dən əra zi lə rin də ümu mil
lik də 10 trans for ma tor qu raş
dı rıl mış dır. Həm çi nin, ötən 

il ər zin də qə sə bə da xi lin də 
23141 metr qaz xət ti çə kil miş, 
824 ədəd smartkart tip li qaz 
say ğac la rı qu raş dı rıl mış dır».

R.Hə sən za də vur ğu la
mış dır ki, Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı, Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti və 
Re gi on la rın İn ki şa fı İc ti mai 
Bir li yi nin tə şəb bü sü ilə Bi
nə qə di Dör dün cü dövr fau na 
və f o ra sı qə bi ris tan lı ğın da 3 
mər hə lə də apa rı lan təd qi qat 
iş lə ri da vam et di ri lir. Ye ni in
şa olu na caq Bi nə qə di f o ra və 
fau na mu ze yi nin əra zi sin də 
5 metr də rin li yə qə dər sa hə 
sü xur lar dan tə miz lən miş və 
20 min dən çox f o ra və fau na 
nü mu nə lə ri aş kar edil miş dir.

İc ra nü ma yən də si qə sə
bə sa kin lə ri ni na ra hat edən 
mə sə lə lər ba rə də də ge niş 
mə lu mat ver miş dir. Bil di
ril miş dir ki, qə sə bə nin I, II 
və III mə dən əra zi lə rin də, 
həm ci nin İs fa ha ni, C.Cab
bar lı, Ə.Qa ra yev, M.Ələk bə
rov, ha be lə «Zən gə zur» şad
lıq sa ra yı ilə üz bə üz ya şa yış 
mas siv lə rin də ka na li za si ya 
xət lə ri nin çə ki li şi nə eh ti yac 
var: «Qə sə bə əra zi sin də yer
lə şən Ba kı Po lad tök mə za vo
du nun ven til ya si ya və fi lt ra si

ya sis tem lə ri nin iş lə mə mə si 
sa kin lə rin cid di na ra zı lı ğı na 
sə bəb olan mə sə lə lər dən dir. 
Ey ni za man da, qə sə bə sa
kin lə ri şə hər mər kə zin dən 
M.Ə.Rə sul za də qə sə bə si nə 
hə rə kət edən 79 say lı av to
bus marş ru tu nun Bi nə qə di 
qə sə bə si “Elekt rik” mu ze yi
nə qə dər uza dıl ma sı nı xa hiş 
edir lər. Qə sə bə də əha li ni 
na ra hat edən di gər prob lem 
bağ ça və or ta mək təb lə rin 
sa yı nın az ol ma sı ilə bağ lı dır. 
Əha li si nin sa yı 60 min nə fə rə  
ça tan qə sə bə də ye ni bağ ça və 
or ta mək təb lə rin in şa sı na eh
ti yac var». 

R.Hə sən za də nin söz lə
ri nə gö rə, 2013cü il də az
tə mi nat lı, şə hid və qaç qın 
ailə lə ri nin so si al qay ğı la rı 
diq qət mər kə zin də sax la nıl
mış, ümu mi lik də 822 ailə yə 
müx tə lif yar dım lar edil miş dir.

Gə lə cək plan lar dan söz 
açan ic ra nü ma yən də si Bi
nəq nə di RİHin 2014cü il 
ücün tər tib et di yi təd bir lər 

pla nı na əsa sən, qə sə bə nin 
so si aliq ti sa di in ki şa fı is ti qa
mə tin də bir sı ra la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ri lə cə yi ni diq qə tə 
çat dır mış dır. Ya xın pers pek
tiv də qə sə bə də 240 nə fər lik 
uşaq bağ ça sı nın, ha be lə 205 
say lı or ta mək tə bin hə yə tin
də əla və kor pu sun in şa sı, Bi
nə qə di İd man Komp lek si ilə 
üz bə üz əra zi də isə müa sir 
is ti ra hət və əy lən cə par kı nın 
sa lın ma sı is ti qa mə tin də iş lə
rə baş la nı la caq dır.

Son ra he sa bat ət ra fın da 
mü za ki rə lər olub.

He sa bat yı ğın ca ğın da  Bi
nə qə di ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti baş çı sı nın  müa vi ni Vü sar 
İs ma yı lov nü ma yən də li yin 
2013cü il də gör dü yü iş lə rə 
mü na si bət  bil di rə rək onun 
fəa liy yə tin də nöq san və ça tış
ma maz lıq la rın ol du ğu nu qeyd 
edə rək qə sə bə əha li si nin mü
ra ci ət lə ri nə ba xıl ma sın da bir 
sı ra hal lar da qu sur la ra yol ve
ril di yi ni vur ğu la yıb.

Da ha son ra V.İs ma yı lov 
ca ri il də qə sə bə nin so si aliq
ti sa di in ki şa fın da gö rü lə cək 
təd bir lər dən da nı şıb.

He sa bat yı ğın ca ğı nın ye
ku nun da mü va fi q qə rar qə bul 
olu nub.
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Son il lər pay tax tın ic ti mai 
nəq liy yat sis te min də bir sı ra 
mü tə rəq qi ye ni lik lər tət biq 
olu nub. Köh nə və tə ləb lə rə 
ca vab ver mə yən av to bus lar 
ye ni lə ri ilə əvəz lə nib, in tel
lek tu al ida rə et mə sis te mi nə 
ke çid tə min edi lib, da ya na
caq lar da marş rut qra fi ki ni 
gös tə rən tab lo lar qu raş dı rı lıb. 

Son gün lər re al laş dı rı
lan ye ni la yi hə lər dən bi ri də 
bə zi marş rut  av to bus ların da 
kart sis te mi nin tət bi qi, ödə
niş haq qı nın nağd sız for ma
da apa rıl ma sı dır. Nəq liy yat 
Na zir li yi nin mət bu at xid
mə ti nin mə lu ma tı na gö rə, 
ha zır da be lə kart lar 10 və 95 
say lı marş rut xət ti ilə hə rə kət 
edən av to bus lar da tət biq olu
nur. Fev ra lın so nu na dək ye ni 
sis te min 36 marş rut xət ti üz
rə hə rə kət edən 650 av to bus
da tət biq edi lə cə yi göz lə ni
lir. Ümu mi lik də isə pro se sin 
2014cü ilin so nu na dək ba şa 
çat dı rı la ca ğı bil di ri lir.

 Bəs ic ti mai nəq liy yat da 
va hid ödə niş sis te mi nin ya ra
dıl ma sı sər ni şin lə rə nə ki mi 
üs tün lük lər vəd edi r? 

Bu və di gər su al la ra ay
dın lıq gə tir mək ücün pay taxt
da 10 say lı marş rut xət ti üz rə 
hə rə kət edən av to bus lar da ol
duq. Söh bət ləş di yi miz sü rü cü 
Nə sir Tu ra bov bil dir di ki, bu 
marş rut üz rə iş lə yən bü tün 
av to bus lar da va li da tor lar qu
raş dı rı lıb: “Ge diş haq qı nın 
ödə ni şi av to bu sa ön qa pı dan 
da xil olan za man hə ya ta ke çi
ri lir. Sər ni şin av to bu sa da xil 
ola raq kar tı nı va li da to ra ya
xın laş dı rır. Kar tın dan ge diş 
haq qı si lin dik dən son ra av
to bu sun sa lo nu na ke çir. Ge
diş haq qı nın si lin mə si ic ti mai 

nəq liy yat da olan mü va fiq ta ri
fə əsa sən hə ya ta ke çi ri lir”.

Sü rü cü nün söz lə ri nə gö
rə, ha zır da kart lar dan is ti fa
də edən lə rin sa yı az ol sa da, 
sər ni şin lər ara sın da sis te min 
üs tün lü yü nü ba şa dü şən lə rin 
sa yı get dik cə ar tır: “Bir çox 
in san la rın hə lə bu ye ni lik dən 
xə bər lə ri yox dur. Ona gö rə 
də mət bu at da, te le vi zi ya da 
ge niş təb li ğat işi apa rıl ma lı
dır”. 

Qeyd edək ki, ic ti mai 
nəq liy ya tın is ti fa də çi lə ri kar
tın alın ma sı üçün 3 ma nat 
(2 ma nat sı ğor ta de po zi ti, 1 
ma nat ge diş haq qı) ödə mə
li dir lər. Kar tı ge ri qay ta ran 
za man sər ni şin lər sı ğor ta 
de po zi ti ki mi ödə dik lə ri 2 
ma na tı ge ri alır lar. Nəq liy
yat kar tı nı yal nız “Bank of 
Azer bai jan” ASCnin sa tış 
nöq tə lə rin də ge ri qay tar maq 
müm kün dür. İs ti fa də çi kar
tı ge ri qay ta rar kən şəx siy yət 
və si qə si ni təq dim et mə li dir. 
İs ti fa də çi “Bank of Azer bai
jan” ASCnin sa tış nöq tə lə
rin dən, “Yol kart” lo qo su ilə 
təc hiz olu nan ti ca rət ob yekt
lə rin dən (Ba kı şə hə ri üz rə 
ti ca rət köşk lə rin dən, “Qa sid” 
fir ma sı nın köşk lə rin dən, iri 
su per mar ket lər dən və di gər 
ti ca rət ob yekt lə rin dən) ödə
niş kar tı nı ala, ba lan sı ar tı ra 
və ya xud ba lan sı öy rə nə bi
lər. Kart sı nar kən və ya zə də
lə nər kən kart da is ti fa də edil
mə miş məb ləğ qa lar sa, is ti
fa də çi “Bank of Azer bai jan” 
ASCnin sa tış nöq tə lə ri nə 
mü ra ci ət et mək lə  ye ni kart 
si fa riş edə və is ti fa də edil mə
miş ba lan sı ya rar sız kart dan 
ye ni kar ta kö çü rə bi lər. Bu
nun üçün is ti fa də çi 2 ma nat 
məb lə ğin də sı ğor ta de po zi ti
ni ye ni dən ödə mə li dir.

Nəq liy yat kar tı ad sız bank 
kar tı ol du ğu üçün iti ril di yi za
man ba lan sın bər pa sı müm
kün de yil dir. Bu nun üçün 
sa tış nöq tə lə ri nə şəx siy yət 
və si qə si ni təq dim edə rək 
kar tı qey diy yat dan ke çir mək 
la zım dır. Yal nız bank da qey
diy yat dan ke çi ril miş kart iti
ril dik də onu blok laş dır maq 
müm kün dür. 

Nəq liy yat Na zir li yin dən 
bil di ri lir ki, ar tıq 450 mi nə 
ya xın kart is ti fa də yə ha zır dır. 
Bir mil yo na ya xın kart isə si
fa riş edi lib. Ha zır da pay taxt da 
fəa liy yət gös tə rən di gər av to
bus lar da da va li da tor la rın qu
raş dı rıl ma sı na baş la nı lıb. 

Bə zi sər ni şin lər ye ni qay
da la rın əl ve riş li ol du ğu nu 
söy lə sə lər də, re al lıq da kart
dan is ti fa də edən lə rin sa yı nın 
az ol du ğu nu mü şa hi də et dik. 
Sər ni şin Kə rim Tan rı ver di yev 
bi zim lə söh bə tin də ye ni qay
da la rın tət bi qi ni bə yən di yi ni 
bil dir sə də, kart la rın ba ha ol
ma sın dan gi ley lən di: “İm kan
sız sər ni şin lər 3 ma nat ve rib 
kart al maq dan sa, sü rü cü yə 20 
qə pik ver mə yi üs tün sa yır lar. 
Nəq liy yat kar tı nın ba lan sı nın 
ar tı rıl ma sı da mü əy yən vaxt 
it ki si nə sə bəb olur. Qay da la
ra əsa sən, is ti fa də çi lər kar tın 
ba lan sı nı “Bank of Azer bai

jan” ASCnin sa tış nöq tə lə
rin də və di gər xü su si yer lər
də ar tı ra bi lər lər. Ba lan sın 
ar tı rıl ma sı za ma nı mi ni mum 
1 ma nat xərc lə mək la zım dır. 
Bu vaxt və im kan isə ha mı da 
yox dur. Yax şı olar ki, ye ni sis
te mi tət biq edən lər bu re al lıq
la rı nə zə rə al sın lar”.

Mütəxəssis lər isə he sab 
edir lər ki, şə hər da xi li ic ti mai 
nəq liy yat da va hid kart sis
te mi nin tət bi qi və tən daş la
rın ra hat lı ğı nı tə min edə cək. 
On la rın fik rin cə, kart sis te mi 
nəq liy yat sek to run da əl də 
olu nan gə lir lə rin mü əy yən 
qis mi nin sa hib kar lar tə rə
fin dən giz lə dil mə si nin qar
şı sı nı ala caq. Yə ni sər ni şin
lə rin kart va si tə si lə ödə niş
lə ri mər kə zi ser ver də dər hal 
qey də alına caq. Bu isə ic ti mai 
nəq liy yat sis te min də şəf af ı ğı 
tə min edə cək.

Xa tır la daq ki, bu gün Ba kı 
üz rə gün də lik sər ni şin döv
riy yə si təx mi nən 1 mil yon 
400 nə fə rə ça tır. Bu isə o de
mək dir ki, ya xın pers pek tiv
də sər ni şin lə rin ge diş haq qı
nı ödə mə lə ri üçün 2 mil yon 
kart la zım ola caq. Pik sa at lar
da ödə ni şə nə za rə tin tə mi ni 
üçün il kin mər hə lə də hər av
to bus da bir xid mət çi dən is ti
fa də edil mə si plan laş dı rı lır.

Mə həb bət Oru cOv 

Son vaxt lar Ba kı şə hə rin
də da ha da cid di lə şən tı xac 
prob le mi hər kəsi cid di şə kil
də na ra hat et mək də dir. Nəq
liy yat üz rə eks pert lər, elə cə 
də bə zi döv lət qu rum la rı nın 
təm sil çi lə ri və ziy yət dən çı
xış yo lu ki mi pay tax tda ve lo
si ped id ma nının in ki şa fı na, 
bu məq səd lə ye ni yol la rın, 
cı ğır la rın çə kil mə si nə eh ti yac 
ol du ğu nu bil di rir lər.  

Mət bu at da ya yı lan mə
lu mat la ra gö rə, Asi ya İn ki şaf 
Ban kı Ba kı da ve lo si ped yol
la rı nın çə ki li şi üçün tək lif
lər ha zır la yır. Ban kın yay dı ğı 
sə nəd də bil di ri lir ki, ya xın 
za man da Nəq liy yat Na zir li
yi ilə bir gə Ba kı da av to mo
bil da ya na caq la rı nın ti kin ti si 
stra te gi ya sı nın yenilənməsi, 
nəq liy yat axı nı nın ida rə olun
ma sı təd bir lə ri, stra te ji nəq
liy yat dəh liz lə ri üçün sü rət 
av to bus la rı nın ic ti mai tran zit 
sis te mi nin ya ra dıl ma sı, yol 
şə bə kə si və yol ay ırıcı la rı nın 
sayının ar tı rıl ması, tı xac la rın 
qar şı sı nın alın ma sı, nəq liy
yat sis te mi nin yük lən mə mə
si üçün ic ti mai ve lo si ped lər 
şə bə kə si nin ya ra dıl ma sı və 
di gər in no va tiv təd bir lər haq
qın da tək lif ər ha zır la na caq. 

Nəq liy yat Na zir li yi nin 
rəs mi lə ri isə ha zır la na caq 
tək lif və plan la rın pay tax tda 
tı xac la rın ara dan qal dı rıl ma
sı na kö mək edə cə yi ni bil
di rir lər. Bu id man nö vü nün 
küt lə vi ləş mə si in san la rın 
sağ lam lı üçün fay da lı ol maq
la ya na şı, eko lo ji mü hi tin 
qo run ma sı ba xı mın dan da 
mü hüm əhə miy yə tə ma lik
dir. Bu gün bir sı ra öl kə lər də 
ve lo si ped dən ic ti mai nəq liy
yat ki mi ge niş is ti fa də edi lir. 
Nə in ki sıravi və tən daş lar, 
hət ta döv lət mə mur la rı da 

ve lo si ped lər dən is ti fa də yə 
üs tün lük ve rir lər. Mə sə lən, 
Ya po ni ya da na zir lər tə biə ti 
mü ha fi zə et mək niy yə ti ilə 
xid mə ti ma şın dan yox, məhz 
ve lo si ped dən is ti fa də edir lər. 
Bir sı ra xəs tə lik lə rin qar şı sı nı 
alan, or qa niz min fəa liy yə ti nə 
müs bət tə sir gös tə rən, ha va
nın tə miz li yi ni tə min edən 
ve lo si ped həm də in san la ra 
mən zil ba şı na qı sa za man da 
çat ma ğa kö mək edir.  

Ha zır da pay taxt kü çə lə
rin də tə sa dü fi hal lar da ve lo si
ped is ti fa də çi si nə rast gəl mək 
müm kün dür. Bə zi lə ri bu nu 
mil li men ta li tet, digər lə ri isə 
ve lo si ped sür mək üçün təh
lü kə siz yol la rın ol ma ma sı ilə 
izah edir lər. Bəs möv cud və
ziy yə tin ara dan qal dı rıl ma sı, 
eko lo ji tə miz nəq liy yat nö vü 
olan ve lo si ped dən is ti fa də
nin təş vi qi ilə bağ lı aidiy yə ti 
döv lət qu rum la rı tə rə fin dən 
han sı təd bir lə rin gö rül mə si  
göz lə ni li r? 

Ar tıq pay tax tın Bi nə qə di 
ra yo nun da ve lo si ped dən is
ti fa də nin ge niş lən di ril mə si 
is ti qa mə tin də mü əy yən təd
bir lə rə baş la nı lıb. Bu məq

səd lə “Azad lıq” pros pek ti nin 
ra yo na aid his sə si nin ge niş
lən di ril mə si za ma nı ve lo si
ped çi lər üçün xü su si yo lun 
çə ki li şi nə zər də tu tu lub. Çün
ki ve lo si ped sür mək üçün ha
zır da ən bö yük ma neə Ba kı 
yol la rın da xü su si cı ğır la rın 
ol ma ma sı dır. Bu sə bəb dən də 
ve lo si ped sür mək is tə yən lər 
da ha çox də niz kə na rı bul va ra 
və di gər təh lü kə siz yer lə rə üz 
tu tur lar. 

Söh bət ləş di yi miz Bi nə
qə di ra yon sa kin lə ri də ve
lo si ped dən is ti fa də ilə bağ lı 
cid di prob lem lə rin ol du ğu nu 
bil dir di lər. 8ci mik ro ra yon 
sa ki ni Nə bi Ey va zov qeyd et
di ki, bir sı ra öl kə lər də yo lun 
hə rə kət his sə sin də ve lo si ped 
sü rən lər üçün xü su si cı ğır lar 
möv cud dur: “Ba kı da isə nə in
ki be lə cı ğır lar möv cud de yil, 
hət ta av to mo bil lə rin nor mal 
hə rə kə ti ni tə min et mək bə
zən çə tin olur”. 

Ve lo si ped al mağı plan laş
dır an Akif Ta hi rov isə bil dir di 
ki, xa ri ci öl kə lər də ve lo si ped
dən is ti fa də edən lə rə xü su si 
qay ğı gös tə ri lir: “Ve lo si ped 
sür mək Ba kı şə hə rin də son 

də rə cə təh lü kə li dir. Çün ki 
bə zi sü rü cü lər öz mi nik  av
to mo bil lə ri ni nor mal qay
da da ida rə edə bil mir lər. Bu 
ba xım dan, ve lo si ped sür mək 
is tə yən lər üçün xü su si yol la
rın çə kil mə si va cib dir”.

Mü sa hi bi miz Qə şəm Nə
si bov isə bil dir di ki, son il lər 
öl kə də ve lo si ped alan la rın 
sa yı ar tıb: “Bu gün Azər
bay can da ve lo si pe də əsa sən, 
uşaq la rın əy lən cə və ya id
man va si tə si ki mi ya na şır lar. 
Hal bu ki ve lo si ped bir sı ra 
öl kə lər də əsas nəq liy yat va
si tə lə rin dən bi ri dir. Av ro pa
lı lar ve lo si ped lə yol get mə yi 
çox xoş la yır”.

“Azər yol ser vis” ASCnin 
mət bu at xid mə ti nin rəh bə ri 
Pün han Mür sə li yev bu gün
lər də mət bua ta bil di rib ki, 
Ba kı da yeni ve lotreklərin 
və xü su si ve lo si ped zo laq
la rı nın ya ra dıl ma sı nə zər də 
tu tu lub. 

Nəq liy yat Na zir li yi nin 
ic ti ma iy yət lə əla qə lər şö bə
si nin mü di ri Na miq Hə sə no
vun söz lə ri nə gö rə, ve lo si ped 
sü rən lə rin sa yı nın art ma sı 
tı xac la rın sa yı nın azal ma sı na 
müs bət tə sir gös tə rə bi lər: 
“Sa də cə ola raq, bu nun üçün 
xü su si cı ğır la rın sa lın ma sı la
zım dır. İn san la rın öz lə ri də 
psi xo lo ji ba xım dan ve lo si ped 
sür mə yə ha zır ol ma lı dır. Yə
qin ki, ya xın il lər də bu is ti
qa mət də cid di irə li lə yiş lə rin 
şa hi di ola ca ğıq”. 

Xa tır la daq ki, Azər bay can 
Ve lo si ped İd ma nı Fe de ra si ya
sı təx mi nən son 1 il də fəa liy
yə ti ni xey li ge niş lən di rə rək 
bu id man nö vü nə gənc lə rin 
ma ra ğı nı ar tır maq is ti qa mə
tin də cid di ad dım lar atır. Gü
man edi rik ki, bü tün bun lar 
öl kə miz də ve lo si pe din po pul
yar lı ğı na öz müs bət töh fə si ni 
ve rə cək.  

Av to bus lar da kart sis te mi nin tət bi qi  
sər ni şin lə rin ra hat lı ğı nı tə min edə cək

Ve lo si ped dən ge niş is ti fa də  
tı xac la rı ara dan qal dı ra bi lər 

• hEydər əLİyEv FOndu

İs ra ilAzər bay can Bey
nəl xalq As so sia si ya sı (Azİz) 
Hay fa Uni ver si te tin də İra
nın və İran kör fə zi öl kə lə ri
nin öy rə nil mə si üz rə “Ez ra” 
mər kə zi ilə bir lik də 1990cı 
il 20 Yan var fa ciə si  ilə bağlı 
tədbir ke çi rib. 

Hey dər Əli yev Fon du
nun dəs tə yi ilə təş kil olun
muş ge cə də İs rai lin müx
tə lif böl gə lə rin də ya şa yan, 
əs lən Azər bay can dan olan 
sa kin lər, fa ciə za ma nı hə lak 
ol muş Alek sandr Mar xev

ka, Ve ra Bi san ti na və Yan 
Me ye ro vi çin ha zır da İs ra il
də ya şa yan doğ ma la rı və ya
xın la rı iş ti rak edib lər. Anım 
təd bi rin də məş hur ki no re
jis sor And rey Kon ça lovs ki
nin “Ha ki miy yət yü kü” ad lı 
sə nəd li fil min dən par ça nü
ma yiş et di ri lib. 

Uni ver si te tin Tə lə bə
lər Evi nin mər kə zi za lın da 
Azİz As so sia si ya sı nın üz
vü, 20 Yan var ha di sə lə ri nin 
can lı şa hi di ol muş, ha zır da 
İs ra il də ya şa yan ba kı lı fo

toq raf  Bo ris Do bi nin fa ciə 
gü nü çək di yi fo to la rın sər
gi si təş kil edi lib. Bo ris Do
bin 20 Yan var hadisələrini 
əks et di rən 67 fo to şə kil dən 
iba rət kol lek si ya sı nı Hey dər 
Əli yev Fon du na bağışlayıb. 

Təd bir də “Ez ra” mər kə
zi nin di rek to ru dok tor So li 
Şah var, mər kə zin el mi iş çi si 
Emil Ab ra mov, Azİz As so
sia si ya sı nın nü ma yən də lə ri 
Ye ga nə Sal man, Ar ye Qut, 
Meh man Qu li yev və di gər
lə ri çı xış edib lər.

Azərbaycan həqiqətləri dünyaya çatdırılır

Hey dər Əli yev Fon du nun 
Tür ki yə nü ma yən də li yi Bur
sa şə hə rin də ki Ulu dağ Uni
ver si te tin də 20 Yan var fa ciə
si nin il dö nü mü ilə əla qə dar 
konf rans keçirib. Təd bir də 
uni ver si te tin tə lə bəmü əl lim 
he yə ti, Bur sa şə hə ri nin rəh
bər li yi iş ti rak edib lər.

Hey dər Əli yev Fon
du nun Tür ki yə təm sil çi si 
Sa mir Cə fə rov So vet İt ti fa
qı nın da ğıl dı ğı dövr də öz 

döv lət müs tə qil li yi və əra zi 
bü töv lü yü uğ run da mü ba
ri zə yə qalx mış Azər bay can 
xal qı na qar şı tö rə dil miş 
qət lia mın sə bəb lə rin dən, 
er mə ni lə rin, on la rın ha va
dar la rı nın məkr li si ya sə
tin dən da nı şıb. O, hə min 
gün lər də məhz ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin Azər
bay ca nın Mosk va da kı dai mi 
nü ma yən də li yi nə gə lə rək 
qət lia mın gü nah kar la rı nı if

şa et di yi ni xa tır la dıb.
Konf rans da çı xış edən 

pro fes sor Gök səl İş yar və 
do sent Ba rış Öz dal əsr lər 
bo yu er mə ni lə rin Azər bay
can da və Ana do lu da tö rət
dik lə ri qır ğın lar dan, o cüm
lə dən 20 Yan var və Xo ca lı 
fa ciə lə rin dən söz açıb lar.

Son da konf rans iş ti rak
çı la rı 20 Yan var fa ciə sin dən 
bəhs edən fo to şə kil lər dən 
iba rət sər gi ilə ta nış olub lar.

Ta nın mış ya zı çıpub
li sist As lan Qəh rə man lı 
1939cu il sent yabr ayı nın 
14də Ağs ta fa ra yo nu nun 
Ye ni gün kən din də ana dan 
ol muş dur. Or ta mək tə bi bi
tir dik dən son ra Azər bay can 
Döv lət Uni ver si te ti nin me
xa ni kari ya ziy yat fa kül tə
sin də təh sil al mış dır. 

Əmək fəa  l iy  yə t i  nə 
1961ci il də Elm lər Aka de
mi ya sı nın He sab la ma Mər
kə zin də baş la yan A.Qəh
rə man lı hə min mər kə zin 
ba za sı əsa sın da Ki ber ne ti ka 
İns ti tu tu ya ra dıl dıq dan son
ra bu ra da müx tə lif və zi fə
lər də ça lış mış və el mitəd
qi qat la məş ğul ol muş dur. 
19721975ci il lər də keç miş 
it ti fa qın «Neft Maş» Bir li yi
nin xü su si konst ruk tor bü
ro sun da la bo ra to ri ya rəi si 
və zi fə sin də ça lış mış dır.

19751977ci il lər də 
Azər bay can Neft və Kim ya 
İns ti tu tu nun tət bi qiri ya
ziy yat ka fed ra sın da baş mü
əl lim, bir müd dət Ros tov 
Də mir yol Mü hən dis lə ri İns
ti tu tu nun Ba kı fi lia lın da baş 
mü əl lim iş lə dik dən son ra o, 
ye ni dən in di ki Azər bay can 
Döv lət Neft Aka de mi ya sın
da ça lış mış dır. 1980ci il dən 
2007ci ilə qə dər hə min 

Aka de mi ya da əv vəl cə baş 
mü əl lim, son ra do sent və zi
fə sin də ça lış mış dır. 2007ci 
ilin sent yab rın dan Azər bay
can Uni ver si te ti nə işə də vət 
olun muş, uni ver si te tin ri
ya ziy yat və in for ma ti ka ka
fed ra sı nın do sen ti, 2011ci 
ilin fev ra lın dan 2012ci ilin 
iyu nu na qə dər həmin təhsil 
ocağının rek to ru işləmişdir. 

As lan Qəh rə man lı bir 
sı ra el mi əsər lə rin mü əl li
fi, iq ti sa diy yat da mo del ləş
dir mə yə və ver gi lə rə da ir 
dərs lik lə rin həm mü əl li fi
dir. 20032010cu il lər də 
«Azər bay ca nın Ver gi Xə
bər lə ri» jur na lı nın baş re
dak to ru ol muş dur.

Yazıçının «Dağ la rın 
mah nı sı» ad lı ilk he ka yə
si 1967ci il də «Gənc qə
ləm lər» al ma na xın da dərc 
olun muş dur. Hə min vaxt

dan döv ri mət bu at da mün
tə zəm çı xış et miş, 1985ci 
il dən Azər bay can Ya zı çı lar 
Bir li yi nin üz vü ol muş dur. 

«Spektr», «Dön gə», «Bu
rul ğan», «Sə ni ax ta rı ram», 
«Ba ğış la» və sa ir te lep yes
lə ri Azər bay can te le vi zi
ya sın da də fə lər lə nü ma yiş 
et di ril miş dir. Azər bay can 
te le vi zi ya sı nın «Müa sir lə ri
miz» de vi zi ilə 1986cı il də 
ke çir di yi ən yax şı te le vi zi
ya pyes lə ri mü sa bi qə sin də 
«Ürək» pye si 2ci mü ka fa ta 
la yiq gö rül müş dür. 

Ra dio üçün yaz dı ğı «Da
şa dön müş lər şə hə ri», «Şey
tan», «Cey ran əf sa nə si», 
«Tu tu qu şu» və sa ir ki mi 13 
na ğılpye si Azər bay can ra
dio su ilə səs lən di ril miş dir.

As lan Qəh rə man lı 2010
cu il də “Azər bay can Res pub
li ka sı Ver gi lər Na zir li yi nin 
10 il li yi (20002010)” yu bi ley 
me da lı ilə təl tif edil miş dir.

Ta nın mış ya zı çı uzun 
sü rən xəs tə lik dən son ra 
2014cü il yan va rın 20də 
və fat et miş dir. 

Uzun il lər Bi nə qə di 
ra yo nun da ya şa yan As lan 
Qəh rə ma no vun əziz xa ti rə
si onu ta nı yan la rın qəl bin də 
əbə di ya şa ya caq dır!

Al lah rəh mət elə sin.

Binəqədi ictimaiyyəti  
bir ziyalısını itirdi

 iqtisadiyyat

Dün ya Ban kı ya xın üç 
il də Azər bay can iq ti sa diy
ya tı nın da ha da in ki şaf edə
cə yi ni proq noz laş dır mış dır. 
«Azər TAc» xə bər ve rir ki, 
qu ru mun mü tə xəs sis lə ri 
Azər bay can la bağ lı iq ti sa di 
proq noz la rın müs bət ol du
ğu nu bil dir miş lər. 

Azər bay can la ya na şı, 
bir sı ra Av ro pa öl kə lə ri nin 

iq ti sa diy ya tın da da irə li lə
yiş lə rin ola ca ğı nı bil di rən 
mü tə xəs sis lər MDB mə ka
nın da yal nız Azər bay can və 
Qa za xıs tan iq ti sa diy ya tın
da müs bət me yil lə ri qeyd 
et miş lər. On la rın gəl di yi 
qə naə tə gö rə, Ru si ya və 
iq ti sa diy ya tı Ru si ya dan ası lı 
olan bir sı ra post so vet öl kə
lə rin də, xü su si lə Er mə nis

tan, Qır ğı zıs tan, Ta ci kis tan, 
Öz bə kis tan və Mol do va da 
bu il də ar tım mü şa hi də 
olun ma ya caq .

Qeyd edək ki, BMTnin 
İq ti sa diy yat və so si al mə sə
lə lər üz rə De par ta men ti nin 
eks pert lə ri də Azər bay can 
iq ti sa diy ya tı nın in ki şaf tem
pi nin ar ta ca ğı nı proq noz laş
dı rır lar. 

Yan va rın 28də Azər
bay can Res pub li ka sı Hö ku
mə ti və Ma ca rıs tan Res pub
li ka sı Hö ku mə ti ara sın da 
İq ti sa di Əmək daş lıq üz rə 
Bir gə Ko mis si ya nın 4cü ic
la sı ke çi ri lə cək dir. 

İq ti sa diy yat və Sə na ye 
Na zir li yi nin mət bu at xid
mə tin dən bil dir miş lər ki, 
ic las da Azər bay can və Ma

ca rıs tan ara sın da iq ti sa di 
əmək daş lı ğın möv cud və
ziy yə ti, ko mis si ya nın 3cü 
ic la sın dan son ra kı dövr də 
gö rül müş iş lər və əla qə lə rin 
ge niş lən di ril mə si pers pek
tiv lə ri mü za ki rə edi lə cək dir.

Ma ca rıs tan nü ma yən
də he yə ti nin Azər bay ca na 
sə fə ri çər çi və sin də Ba kı
da Azər bay canMa ca rıs tan 

biz nes fo ru mu da ke çi ri
lə cək dir. Fo rum da rəs mi 
şəxs lər lə ya na şı, ti kin ti, İKT, 
kənd tə sər rü fa tı, qi da ema lı 
ava dan lıq la rı, teks til, əc za çı
lıq, tu rizm, ma liy yə, al ter na
tiv ener ji, da şın maz əm lak, 
qab laş dır ma və di gər sa
hə lər də fəa liy yət gös tə rən 
şir kət lə rin nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edə cək lər.

Azər bay can  
iq ti sa diy ya tı   

da ha da in ki şaf 
edə cək

Biz nes fo rumu ke çi ri lə cək 
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cəmiyyət

– Eh ti ram bəy, özü nüz 
haq  da mə lu mat ver mə yi ni zi 
is tər dik... 

– 1980ci il də La çın ra yo
nu nun Ha cı sam lı kən din də 
ana dan ol mu şam və ib ti dai 
təh si li mi də ora da al mı şam. 
1992ci il də ra yo nu muz er
mə ni lər tə rə fin dən iş ğal 
edil dik dən son ra isə təh si li
mi Ba kı şə hə rin də – Bi lə cə ri 
qə sə bə sin də ki 284 say lı or ta 
mək təb də da vam et dir mək 
məc bu riy yə tin də qal dım. 
Er kən yaş la rın dan mu si qi
yə, oxu ma ğa bö yük hə və sim 
olub. İlk mu si qi təh si li mi Ağ
dam mu ğam mək tə bin də al
mı şam. Son ra isə «Bə növ şə» 
uşaq xo run da çı xış edə edə 
Asəf Zey nal lı adı na mu si qi 
kol le cin də mu si qi təh si li mi 
da vam et dir mi şəm. Hazır da 
Azər bay can Mil li Kon ser va
to ri ya sı nın mə zu nu yam. 

– Bəs sə nə tə gə li şi niz ne cə 
oldu?

– Uşaq lıq dan Ya qub 
Məm mə dov, Arif Ba ba yev 
ki mi xa nən də lə rin lent ya zı
la rı nı, ra dio və te le vi zi ya çı
xış la rı nı din lə mi şəm. La kin 
de məz dim ki, sə nə tə gə li mi
şim han sı sa xa nən də nin tə si ri 
ilə baş ve rib. Nəs li miz də sə
si olan lar çox dur, la kin on lar 

bu sə nə tin ar dın ca get mə di
lər. La kin xa nən də lik sə nə
ti daim mə ni öz ca zi bə si nə 
çə kir di, oxu ma ğa hə və sim 
çox idi. Ailə üzvlərim nə in ki 
bu is tə yi mə qar şı çıx ma dı lar, 
əksinə, mə nə vi dəs tək olub 
is ti qa mət ver di lər. Nə ti cə də 
hə ya tım bu sə nət lə bağ lan dı. 

Mu si qi nin baş qa janr la
rın dan fərq li ola raq, mu ğam
da, aşıq sə nə tin də müt ləq 
us ta dın ol ma lı dır. Mək təb siz 
mu ğam sə nə ti tə məl siz evə 
bən zə yir, o, gectez uçub da
ğı la caq. Asəf Zey nal lı adı na 
mu si qi kol le cin də xalq ar tis ti 
Ca nə li Ək bə rov, Mil li Kon
ser va to ri ya da isə pro fes sor 
Arif Ba ba yev ki mi us tad sə
nət kar lardan dərs al mı şam. 
On la rın dəs tə yi ol ma say dı, 
mən bəl kə də heç bir uğur 
qa za na bil məz dim.

– Te le vi zi ya Mu ğam Mü sa-
bi qə si ya ra dı cı lı ğı nız da han sı 
ro lu oy  na  dı  ?

– Ha zır da dün ya öl kə lə
rin də ay rıay rı mu si qi janr
la rı üz rə müx tə lif mü sa bi qə
lər ke çi ri lir. Te le vi zi ya Mu
ğam Mü sa bi qə si isə ye ga nə 
yarışmadır ki, bu ra da ta ma şa
çı SMSlə ri heç bir rol oy na
mır. Be lə bir uğur lu la yi hə ni 
re al laş dır dı ğı na gö rə Hey dər 

Əli yev Fon du nun pre zi den ti, 
YU NES KO və İSES KOnun 
xoş mə ram lı sə fi ri Meh ri ban 
xa nım Əli ye va ya mu ğam mü
sa bi qə si iş ti rak çı la rı adın dan 
bir daha min nət dar lı ğı mı bil
di ri rəm. Bu mü sa bi qə də bi zə 
öz is te da dı mı zı nü ma yiş et dir
mək üçün ge niş mey dan ve
ril di. He sab edi rəm ki, hə min 
mü sa bi qə lər də iş ti rak edən 
gənc lər gə lə cək də bö yük xa
nən də ola caq lar. 

– Mu ğa mı so na qə dər dərk 
et mək, öy rən mək müm  kün -
dür  mü  ?

– Mən cə, bu, müm kün 
de yil. Yed di əsas mu ğam var. 
Bu mu ğam la rın hər gu şə
sin də, hər şö bə sin də bö yük 
rən ga rəng lik, zən gin lik var. 
On la rı ifa edən də mü əy yən 
hə qi qət lə ri san ki ye ni dən 
dərk edir sən. Se yid Şu şins ki 
ki mi da hi xa nəndən in  ya
rat dı ğı mək tə b əsa sı nda gənc 
mu ğam ifa çı la rı  ta  nın mış 
sənət kar lardan dərs alır lar. 
Bu proq ram dan kə na ra çıx
maq ol maz.

– Din lə yi ci lər da ha çox nə-
yə qu laq as maq is tə yir lə r?

– Bu, mə kan və za man
dan ası lı dır. Elə məc lis olur 
ki, ora da mu ğa mı dəst gah ha
lın da tə ləb edir lər. Elə də olur 
ki, ora da ki çik bir təs nif, xalq 
mah nı sı oxu maq la ki fa yət lə
nir sən.

– Siz cə, son il lər mu ğa ma 
gənc lə rin ma ra ğı nın art ma sı 
nə ilə bağ lı dır?

– Bu nu, ilk növ bə də, res
pub li ka da mu ğa mın təb li ği 
sa hə sin də hə ya ta ke çi ri lən 
iş lər lə əla qə lən di rər dim. Xü
su sən də te le vi zi ya ilə can
lı ya yım la nan mü sa bi qə lər 
in san lar da mu ğa ma ma ra ğı 
xey li də rə cə də ar tır mış ol du. 
2007ci il də ke çi ril miş  mu
ğam mü sa bi qə sin də Pər vaz 
İb ra him li və El məd din İb ra
hi mov ki mi az yaş lı uşaq la rın 
ifa la rı on la rın həm ya şıd la
rın da da bu sə nə tə ma ra ğı 
güc lən dir di. Ümu mi lik də, 
öl kə miz də mu ğam sə nə ti
nə olan qay ğı və diq qət ki çik 
yaş lı uşaq la rın da bu sa hə yə 

me yil lən mə si ni tə min edir. 
Bö yük sə nət kar la rı mız da de
yir lər ki, Azər bay can da heç 
vaxt mu ğa ma bu qə dər diq
qət, hə vəs və dəs tək ol ma yıb.

– Uzun müd dət dir ki, 
Bi nə qə didə ya şa yır sı nız. 
Rayonumuzun bu günü ba rə-
də nə de yə bi lər si ni z? 

– Bi nə qə di ra yo nun da son 
il lər hə ya ta ke çi ri lən abad
lıqqu ru cu luq, ye ni dən qur ma 
iş lə ri ada mı hey rət lə ndirir. 
Ya şa dı ğım Bi lə cə ri qə sə bə si 
uzun il lər dən bəri bər bad və
ziy yət də idi. Am ma son vaxt lar 
qə sə bə sü rət lə abad la şır. Be lə 
fi kir lər səs lə nir di ki, Bi nə qə di 
coğ ra fi yer ləş mə si nə, rel ye fi nə 
gö rə çə tin ra yon dur. Fə qət, ra
yo nun ye ni rəh bə ri cə nab Xa
ləd din İs gən də rov sü but elə
di ki, is tə ni lən şə ra it dən ası lı 
olm aya raq qur maq, ya rat maq 
müm kün dür. Bu nun üçün sa
də cə is tək, ira də la zım dır. 

Müx tə lif sə nət adam la rı 
ilə teztez gö rü şü rəm. On lar 
Bi nə qə di ra yo nun da  hə ya
ta ke çi ri lən iş lə ri bə yə nir və 
ürək dən dəs tək lə yir lər. Ba
kıSum qa yıt yo lu, elə cə də bir 
sı ra mik ro ra yon lar ən müa sir 
tə ləb lə rə uy ğun abad laş dı
rı lıb. Ötən il Binə qə di RİH 
baş çı sı nın bi zim mə həl lə nin 
sa kin lə ri ilə gö rü şü ke çi ri lib. 
Hə min  gö rüş də iş ti rak edə 
bil mə səm də, mə həl lə sa kin
lə ri nin, qo hum la rın çox ra zı 
qal dıq la rı nı eşit dim. Sə nət 
ada mı ki mi, Bi nə qə di ra yo
nu nun abad laş ma sın da ro lu 
olan hər kə sə min nət dar lı
ğımı bil di ri rəm. İna nı ram ki, 
tez lik lə ra yo numuz Ba kı nın 
ən gö zəl gu şə lə rin dən bi ri nə 
çev ri lə cək.  

ES Mİra Oru cO va

Öz pe şəsi nin in cə lik-
lə ri ni də rin dən bi lən, işi-
nin vur ğu nu olan in san lar 
cə miy yət də hör mət-iz zət 
sa hi bi nə çev ri lir, in san lar 
qar şı sın da al nıa çıq, üzü ağ 
olur lar. “Çö rə yi ver çö rək çi-
yə, bi ri ni də üs tə lik” de yi mi 
də il lə rin təc rü bə si nə, sı na-
ğı na söy kə nir. Bu gün pe şə-
si ilə qü rur du yan, in san la ra 
la yiq li xid mət gös tər mə yə 
ça lı şan sa də zəh mət adam-
la rı ilə tez-tez qar şı la şı rıq. 

Be lə in san lar dan bi ri də 
pe şə kar lı ğı ilə se çi lən, gör
dü yü işin mə su liy yə ti ni dərk 
edən rəng saz İl yas El ya zov
dur. Öm rü nü rəng saz lı ğa 
həsr edən, is te da dı nı bo ya la
rın di li ilə can lan dı ran İl yas 
seç di yi pe şə yə gö rə heç za
man pe ş man lıq his si ke çir mir. 
Va li deyn lə ri nin ar zu la rı na 
rəğ mən, onun hə yat yo lu ali 
mək təb lər dən de yil, pe şə cı
ğır la rın dan ke çib: “Va li deyn
lə rim ali təh sil al ma ğı mı çox 
is tə sə lər də bu, mə nə qis mət 
ol ma dı. Fik rim cə, kiminsə 
hə yat da öz ye ri ni tut ma sı, in
san la ra gə rək li ol ma sı üçün 
ali təh sil al ma sı heç də əsas 
şərt de yil. Hər kəs öz yo lu nu 
se çir – ki mi si ali təh sil alır, 
ki mi si də hə ya tı nı müx tə lif 
pe şə lə rə bağ la yır. Mən də 
ikin ci yo lu se çə rək, uzun il
lər dir ki, rəng saz lıq edi rəm. 
Ta nı yan lar işi min us ta sı ol
du ğu mu de yir lər. İl lə ri mi bu 
pe şə yə həsr et mi şəm və öz 
sənə tim dən zövq alı ram. Bə
zən iş za ma nı mu ğam la rı mı zı 
züm zü mə edi rəm. Bu, mə nə 
san ki ener ji ve rir, iş lə mə yə 
hə vəs lən di rir”, – de yə İl yas 
us ta bil dir di.

Pe şə si nin us ta sı olan İl yas 
El ya zov ha lal lıq la, zəh mət lə 
çö rək qa zan ma ğı üs tün tu tur. 
De yir ki, alın tə ri ilə qa za
nı lan çö rək min nət siz olur: 
ailə si nə ha lal çö rək ye diz di
rən in san heç ki min qar şı
sın da əyil mir: “Şüb hə siz, sə
nə tim mə nə pul qa zan dı rır. 
De mi rəm ki, yük sək gə li rim 
var. Am ma alın tə ri ilə əl də 
et di yim pul mə nə gü zə ra nı
mı tə min et mə yə im kan ve
rir. Pul mə nim üçün məq səd 
ol ma yıb, heç vaxt çox lu pu lu
mun ol ma sı nı ar zu la ma mı
şam. Qa zan cım ya şa yı şı ma 
bəs edir sə, bu, mə nim üçün 
ye tər li dir”. 

İl yas gənc yaş la rın dan ha
lal zəh mə tə qat la şıb, ailə si nə 
mad di dəs tək olub. İşin dən 
əl də et di yi gə lir cü zi ol sa da, 
ka sıb ailə si nin büd cə si nə kö
mək lik edib. Hər də fə evə 
qa zanc gə ti rən də özü nü dün
ya nın ən xoş bəxt in sa nı sa yıb. 

Uşaq lıq il lə rin də id ma na 
bö yük hə vəs gös tə rib. Bəl kə 
də gə lə cək də yax şı id man çı 
ola bi lər di: fi zi ki im kan la rı, 
ba ca rı ğı bu na im kan ve rir di. 
La kin ailə si nə yar dım çı ol
maq is tə yən İl yas bir müd dət 
son ra id man dan uzaq laş ma lı 
olub. Ata sı dün ya sı nı də yiş
dik dən son ra onun üzə ri nə 
da ha bö yük mə su liy yət dü
şüb, az qa la tək ba şı na ailə nin 
bü tün qay ğı la rı nı çək mə li 
olub: “Ge cəgün düz ça lı şır, 
ailə min fi ra van do lan ma sı 
üçün hər cür zəh mə tə qat
la şır dım. Ata mın yox lu ğu
nu hiss et dir mə mə yə ça lı şır, 
ana mın əziy yət çək mə si ni 
is tə mir dim. La kin bir qə dər 
son ra anam da mə nə kö mək 
üçün işə baş la dı. Anaba la əl
ələ ve rə rək bü tün çə tin lik lə
rin öh də sin dən gəl dik”. 

İl yas Ey va zov 4 oğul öv
la dı nı Və tə nə, xal qa la yiq li 
in san ki mi ye tiş dir mək üçün 

səy lə ça lı şır: “Ata ol duq dan 
son ra va li deyn lə rin öv lad yo
lun da nə lə rə qat la şa bi lə cə
yi ni dərk et dim. İs tər dim ki, 
öv lad la rım əziy yət çək mə
sin lər, la kin bü tün hal lar da 
on la rın ha lal çö rək qa zan ma
sı nı is tə yi rəm. İna nı ram ki, 
bu ar zu la rı m ger çək lə şə cək. 
Dü zü, öv lad la rı mın pe şə se
çi mi nə mü da xi lə et mək is tə
məz dim. Bəl kə də on lar gə
lə cək də da ha yax şı sə nət kar 
ki mi ta nı na caq lar. 

Ye ri gəl miş kən, üzü mü 
gənc lə rə tu tub de yi rəm ki, 
zə rər li vər diş lər dən uzaq ol
sun lar, fay da lı bir işin da lın ca 
get sin lər. Bə zən kü çə lər də 
ve yil lə nən gənc lə ri gö rən də 
hirs lə nir, im kan da xi lin də 
ya nı ma ça ğı rıb öyüdnə si
hət ve ri rəm. Əl bət tə, on lar 
is tə dik lə ri pe şə ni se çə bi lər
lər. Əsas bu dur ki, in san la ra 
fay da ver mə yi ba car sın lar, la
zım lı şəxs ol sun lar”.

Əsl muğam ustası daim sənətin 
sirlərini öyrənməyə çalışmalıdır

“Qa zan dı ğım pul ya şa yı şı ma  
bəs edir sə, bu, ye tər li dir...”

Sİya vuş əMİr Lİ

İn san xa rak te ri nin for ma laş ma sın da onun do ğu lub bo-
ya-ba şa çat dı ğı, su yu nu-çö rə yi ni dad dı ğı, ha va sı nı ud du ğu 
tor pa ğın ro lu az de yil. Bey nəl xalq mu ğam mü sa bi qə si nin 
qa li bi, Azər bay can xa nən də lik mək tə bi nin ta nı nan və se vi-
lən nümayəndələrindən olan Eh ti ram Hü sey no vun ya nıq lı, 
hə zin ifa sın da dünyaya göz açdığı La çın ra yo nu nun tə biə ti-
nin saf ı ğı, fü sun kar lı ğı du yu lur. Ta nın mış xanəndəni in san-
la ra sev di rən əsas xü su siy yət lər dən bi ri də, o nun sadə li yi və 
həd din dən ar tıq tə vazö kar ol ma sı dır. 

Ötən il öl kə iq ti sa diy ya
tı nın di gər sa hə lə ri ilə ya na
şı, ti kin ti komp lek si də di na
mik in ki şaf et miş dir. 

Döv lət Sta tis ti ka Ko
mi tə sin dən bil dir miş lər ki, 
bü tün ma liy yə mən bə lə rin
dən əsas ka pi ta la 17,9 mil
yard ma nat və ya əv vəl ki ilə 
nis bə tən 15,1 fa iz çox və sa it 
yö nəl dil miş, onun 76,7 fai
zi da xi li mən bə lər he sa bı na 
tə min edil miş dir. 

2013cü il də Ba kı şə hə
rin də gə mi tə mi ri is teh sa lat 
ba za sı, gə mi qa yır ma və çö
rək za vod la rı, Hey dər Əli
yev Bey nəl xalq Aero por tun
da an qar komp lek si və Bey
nəl xalq Lo gis ti ka Mər kə zi, 
Qaz Tur bin li İs ti lik Elekt rik 
Stan si ya sı, Azər bay can Tibb 
Uni ver si te ti nin Təd risCər
ra hiy yə Kli ni ka sı, “Alov qül
lə lə ri” komp lek sin də ki “Fa
ir mont Ba ku” ote li, “Qə lə bə 
Mey da nı” müx tə lif sə viy yə li 
tu nel tip li yol qov şa ğı, ye
ral tı av to mo bil da ya na ca ğı, 
Şə rur ra yo nun da Ar pa çay 
Su Elekt rik Stan si ya sı, Sum
qa yıt şə hə rin də “Gi lan” 
Teks til Par kı, po lad bo ru za
vo du, ”Sağ lam qi da” Aq rar 
Sə na ye Komp lek si, Şir van 
şə hə rin də “Cə nub” Elekt rik 
Stan si ya sı, Olim pi ya İd man 
Komp lek si və Şir vanMu ğan 
qrup su kə mə ri, Ab şe ron ra
yo nun da bir də fə lik plas tik 
qab lar və pri for minq lər is
teh sa lı, “Mil la” süd məh sul
la rı və don dur ma is teh sa lı 
za vod la rı nın ti kin ti si ba şa 
çat dı rıl mış dır.

Hə min dövr də Ağ ca
bə di ra yo nun da “AqatAq
ro” hey van dar lıq komp lek si, 
mər kə zi xəs tə xa na, gənc lər 

mər kə zi, Ağs ta fa ra yo nun da 
Peynt bol və atı cı lıq mər kə
zi, As ta ra ra yo nun da boks 
mər kə zi, Ba la kən ra yo nun
da so yu du cu an bar komp
lek si, Cə li la bad ra yo nun da 
mər kə zi xəs tə xa na, Gə də
bəy ra yo nun da qı zıl ema lı 
za vo du, aşıq mu si qi mək tə
bi, so yu du cu an bar komp lek
si, Qa zax ra yo nun da se ment 
za vo du, Qə bə lə ra yo nun da 
üzüm ema lı za vo du, hey van
dar lıqsüd çü lük komp lek
si, aq rar sə na ye komp lek si, 
“Qaf qaz Kar van sa ray” otel 
komp lek si, Qo bus tan ra yo
nun da id man komp lek si, 
Qu ba ra yo nun da Mil li Qolf 
Klu bu, Gənc lər Mər kə zi, 
“Ri xos Qu ba Azer bai jan” 
ote li, Qu sar ra yo nun da “Şah
dağ” və “Pik Pa las” otel lə ri, 
Ha cı qa bul ra yo nun da se ra
mik pli tə lər is teh sa lı za vo du 
is ti fa də yə ve ril miş dir. 

Bun dan əla və, Xaç maz, 
Qax, Sa at lı ra yon la rın da 
Olim pi ya id man komp leks
lə ri, İs ma yıl lı ra yo nun da 
Ti kiş fab ri ki, “İs ma yıl lı1” 

Su Elekt rik Stan si ya sı, Sa
bi ra bad ra yo nun da Kür ça
yı üzə rin də kör pü, is ti xa na 
komp lek si, Lən kə ran, Si yə
zən ra yon la rın da Gənc lər 
Mər kə zi, Şab ran ra yo nun da 
Vəl və lə çayTax ta kör pü ka
na lı, Tax ta kör pü su an ba rı, 
Tax ta kör pü Su Elekt rik Stan
si ya sı, Şəm kir ra yo nun da 
“Zə ka” İn tel lek tu al Gənc lər 
Mər kə zi, “Ex cel si or Ho tel 
Sham kir” meh man xa na sı, 
To vuz ra yo nun da He mo
dia liz Mər kə zi, Yev lax ra yo
nun da ha va li ma nı, mər kə zi 
xəs tə xa na, bü tün ma liy yə 
mən bə lə ri he sa bı na öl kə
də ümu mi sa hə si 2 mil
yon 138,8 min kvad rat metr 
olan ye ni ya şa yış sa hə si, 
1338 çar pa yı lıq xəs tə xa na, 
növ bə də 638 nə fə ri qə bul 
edən am bu la to ri yapo lik li
ni ka mü əs si sə lə ri, 34 min 
512 şa gird yer lik ümum təh
sil mək təb lə ri, 2466 yer lik 
mək tə bə qə dər təh sil mü əs
si sə lə ri, 1124 yer lik klub və 
di gər ob yekt lər is ti fa də yə 
ve ril miş dir.

Azərbaycanda qeyri-neft 
sektoru yüksəliş dövrünü 
yaşayır

 tanınmışlar

 sadə peşə adamları

 mədəniyyət

Azərbaycanlı rəssamın əsəri 
Londonda

2014cü il yan va rın 25dən 2015ci il iyu lun 13dək 
Lon do nun Kur to İn cə sə nət İns ti tu tun da “East Wing” Bien
na le si çər çi və sin də Azər bay can rəs sa mı Rə şad Ələk bə ro
vun ye ni əsə ri nü ma yiş olu na caq.

“East Wing” Bi en na le sil si lə si nin 11ci kon sep si ya əsas
lı ins tal ya si ya lar sər gi si gənc ku ra tor la ra müa sir in cə sə nə
ti təm sil edən rəs sam lar la ye ni əmək daş lı ğın ya ra dıl ma sı 
im ka nı ve rir. İn te rak tiv, yə ni iş ti rak çı lıq əsas lı in cə sə nə
tin nü ma yən də lə ri olan rəs sam lar ta ma şa çı lar la bir lik də 
sər gi də mü əy yən rol oy na ya caq lar. Rəs sam la rın bə zi lə ri 
əv vəl cə dən mü əy yən ləş di ril miş və ifa et dik lə ri rol la rın 
öh də sin dən mə ha rət lə gəl mək məq sə di lə ta ma şa çı la rı 
ya ra dı lan əsər lər lə ün siy yət qur ma ğa və bu nun la da bu 
ün siy yə tə ma raq oyat ma ğa də vət edə cək, di gər lə ri isə 
əsər lər lə bağ lı su al lar ve rə cək və irə li sü rü lən tə ləb lə ri 
səs lən di rə cək lər.

Sə fi r Əl yaz ma lar İns ti tu tun da  
ol muş dur

Yan va rın 23də Səu diy yə Ərə bis ta nı nın Azər bay can da kı 
sə fi ri Mu sa id bin İb ra him bin Ab dul lah ƏlSə lim Azər bay
can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın Mə həm məd Fü zu li adı na 
Əl yaz ma lar İns ti tu tun da ol muş dur.

İns ti tu tun di rek tor əvə zi Pa şa Kə ri mov la gö rüş də Səu
diy yə Ərə bis ta nı ilə Azər bay can ara sın da mə də ni əla qə lə rin 
in ki şa fı üçün ge niş im kan la rın ol du ğu bil di ril miş dir.

Əl yaz ma lar İns ti tu tun da zən gin mə də ni ir sin sax la nıl dı
ğı nı söy lə yən sə fir Səu diy yə Ərə bis ta nı nın mü va fiq qu rum
la rı ilə əmək daş lı ğa da ir mü qa vi lə lə rin bağ lan ma sı na kö mək 
edə cə yi ni vur ğu la mış dır.

Azər bay can Məş və rət çi  
Şu ra ya üzv se çil miş dir

2013cü il üçün İs lam mə də niy yə ti nin pay tax tı se çil miş 
Səu diy yə Ərə bis ta nı nın Mə di nə şə hə rin də İSES COnun 
təş ki lat çı lı ğı ilə Mə də niy yət Na zir lə ri nin VI II İs lam Konf
ran sı ke çi ri lir. Yan va rın 23də ba şa ça ta caq konf rans da öl
kə mi zi Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy yət və tu rizm 
na zi ri Əbül fəs Qa ra ye vin rəh bər li yi ilə nü ma yən də he yə ti 
təm sil edir.

İs lam Dün ya sı nın Mə də niy yət Stra te gi ya sı nın üzv öl
kə lər tə rə fin dən tət biq edil mə si nə da ir hə min öl kə lə rin 
nü ma yən də lə ri nin və baş di rek to run he sa ba tı din lə nil miş
dir. Konf ran sın yan va rın 22də ke çi ri lən ic la sın da Azər
bay can İs lam mə də ni stra te gi ya sı nın ic ra sı üz rə Məş və rət
çi Şu ra ya üzv se çil miş dir.
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ESMİra OrucOva

Or qa niz min fi zi ki və 
zeh ni yü kü ara sın da ta raz
lı ğın ya ra dıl ma sı va cib mə
sə lə dir. Bu nun üçün hər 
bir in san özün də id man və 
bə dən tər bi yə si ilə məş ğul 
ol maq vər di şi ya rat ma lı dır. 
Bu vər di şə yi yə lən mə yin 
ən mü na sib döv rü in sa nın 
hə lə hə yat prob lem lə rin
dən nis bə tən uzaq ol du ğu 
uşaq lıq və yet kin lik ça ğı dır. 

Bu re al lıq nə zə rə alı
na raq, pay tax tın Bi nə qə di 
ra yo nun da yer lə şən təh sil 
mü əs si sə lə rin də də id ma
na xü su si diq qət və qay ğı 
gös tə ri lir. Rə sul za də qə sə
bə sin də yer lə şən 100 say lı 
tam or ta mək tə bin nü mu
nə sin də bu nu əmin lik lə 
söy lə mək müm kün dür. 
Təh sil oca ğı nın şa gird lə ri 
spar ta kia da lar da, ra yon
lar da və pay taxt Ba kı da 
ke çi ri lən müx tə lif id man 
ya rış la rın da uğur la iş ti rak 
edir, ya rış təc rü bə lə ri ni ar
tı rır lar. Mək təb də id man 
dərs lə ri yük sək sə viy yə də 
təş kil olu nur. Şa gird lər ko
man da id man növ lə ri ilə 
hət ta bə dən tər bi yə si dərs
lə rin dən son ra da məş ğul 
olur lar. 

100 nöm rə li tam or ta 
mək tə bin di rek to ru Gül
na rə Məm mə do va bi zim lə 
söh bə tin də bil dir di ki, bu 
ümum təh sil mü əs si sə si nin 
şa gird lə ri in di yə dək id man 
sa hə sin də cid di uğur lar əl
də edib lər: «Mək təb də ay
rıay rı id man növ lə ri üz rə 
uğur qa zan mış çox lu say da 
id man çı lar var. Bə zi şa gird
lə ri miz hət ta bir ne çə id
man nö vü ilə məş ğul olur
lar. On la rın fi zi ki cə hət dən 
da ha da möh kəm lən mə si 
üçün id man za lın da mün tə
zəm ola raq ko man da id man 
növ lə ri üz rə oyun lar təş kil 
edi rik. Məq sə di miz uşaq la
rın fi zi ki ha zır lı ğı nı yük sək 
sə viy yə yə çat dır maq dır. İd

ma na, bə dən tər bi yə si nə 
alu də olan uşaq və gənc lə
rin sağ lam lı ğı möh kəm lə
nir, on la rın  yo lu xu cu xəs
tə lik lə rə qar şı mü qa vi mə ti 
güc lə nir. Nə ti cə də dər si 
qav ra ma sə viy yə si də yük
sək olur. Adə tən, va li deyn
lər 78 yaş la rın da öz öv lad
la rı nı id man mək təb lə ri nə, 
id man klub la rı və cə miy
yət lə ri nə yaz dı rır lar. Bu 
yaş da uşaq lar da mü əy yən 
id man nö vü üz rə is te da dın 
ol ma sı nı da çox za man or
ta mək təb də id man dər si ni 
təd ris edən mü əl lim lər üzə 
çı xa rır lar. Bu ba xım dan, bi
zim mək tə bin şa gird lə ri 
ara sın da cü do, boks, gü ləş, 
kik bok sinq üz rə yük sək nə
ti cə lə ri olan lar çox dur».

Təh sil oca ğın da fut bo
lun in ki şa fı na xü su si diq qət 
ye ti ri lir. Mək təb şa gird lə ri 
sı ra sın da ay rıay rı id man 
klub la rın da fut bol la məş ğul 
olan la rın sa yı dur ma dan ar
tır. Ma raq lı dır ki, bu id man 
nö vü nə ma raq gös tə rən 
qız la rın da sa yı az de yil. Son 
il lər mək tə bin şa gird lə ri ra
yon və Ba kı şə hər mək təb
li lə ri nin spar ta kia da sı çər çi
və sin də ke çi ri lən tur nir lər
də müx tə lif id man növ lə ri 
üz rə qüv və lə ri ni sı na ya raq 
la yiq li nə ti cə lər gös tə rib lər.

Ra yo nun 3 saylı mək
tə bin də də id man dərs lə
ri yük sək sə viy yə də təş kil 
olu nur. Bu ra da şah mat ota ğı 
və id man za lı fəa liy yət gös
tə rir. Təh sil oca ğı nın vo ley
bol çu la rı üç il ar dı cıl ola raq 
qı zıl, gü müş və bü rünc me
dal qa za nıb lar. Mək tə bin X 
si nif şa gir di Fa ti mə Əfən di 
vo ley bol üz rə yığ ma ko
man da nın üz vü dür. Di rek
to r Ni za mi Nov ru zo vun 
söz lə ri nə gö rə, fi zi ki ha zır
lıq fən ni ni 6 mü əl lim təd
ris edir: “Son il lər pay taxt 
və böl gə lər də çox lu say da 
müa sir stan dart la ra ca vab 
ve rən ye ni mək təb bi na la rı 
ti ki lir. Bu təh sil mü əs si sə

lə rin də hər bir şə rai ti olan 
id man zal la rı uşaq la rın is ti
fa də si nə ve ri lir. Bi zim mək
tə bin id man za lı da ötən il 
əsas lı tə mir olu na raq şa
gird lə rin ix ti ya rı na ve ri lib. 
Bu ra da id ma nın küt lə vi li
yi nin tə min edil mə si məq
sə di lə çox lu say da təd bir lər 
hə ya ta ke çi ri rik. Mək təb li
lə rin spar ta kia da sı, “Şa hin” 
və “Cə sur lar” hər bi id man 
oyun la rı, müx tə lif id man 
növ lə ri üz rə bi rin ci lik lə rin 
və çem pio nat la rın ke çi ril
mə si mək təb li lər ara sın da 
id ma na ma ra ğı güc lən di rir, 
on la rın fi zi ki ha zır lıq la rı
nın ar tı rıl ma sı na, təc rü bə 
top la ma sı na im kan ya ra
dır. Ça lı şa ca ğıq ki, bun dan 
son ra da təh sil nai liy yət lə ri 
ilə ya na şı, id man da kı uğur
la rı mı zın sa yı nı ar tı raq. Bu 
ya xın lar da Olim pi ya çem
pi on la rı ilə şa gird lə ri  mi
zin gö rü şü nü təş kil et mə yi 
plan laş dı rı rıq». 

157 sa ylı tam orta mək
tə bin id man za lı nın və ziy
yə ti isə o qə dər də ürə ka
çan de yil. Mək tə bin di rek
to ru Gü la yə Sət ta ro va nın 
söz lə ri nə gö rə, id man 
mey dan ça sı müa sir döv rün 
tə ləb lə ri nə ca vab ver mir: 
«Bu na bax ma ya raq, uşaq
lar ay rıay rı klub və cə miy
yət lər də id man la məş ğul 
olur lar. Mək tə bin 7ci si nif 
şa gir di Si ma rə Cə fə ro va 
ak ro ba ti ka üz rə Azər bay
can çem pio nu dur. Onun 
qar da şı Sey mur isə bu id
man nö vü üz rə Ba kı çem
pio nu adı na la yiq gö rü lüb. 
Mək tə bi mi zin ye tir mə si 
Və li Məm mə dov isə bu 
ya xın lar da Fran sa da fut bol 
üz rə ke çi ri lən bey nəl xalq 
tur nir də qüv və si ni sı na yıb. 
Di gər şa gir di miz Ha sil Cə
fə rov cü do id man nö vü ilə 
məş ğul olur. O, 2013cü il də 
ke çi ril miş Azər bay can çem
pio na tın da 66 kq çə ki də rə
cə sin də fəx ri kür sü nün ən 
yük sək pil lə si nə yük sə lib».

Azər bay can Döv lət 
Göm rük Ko mi tə si (DGK) 
bu ilin ap rel ayın dan öl kə də 
“Euro4” eko lo ji stan dar tı na 
ke çid lə bağ lı öl kə yə gə ti
ri lən av to mo bil lə rin id xa lı 
pro se si nə mü na si bət bil di
rib. Ko mi tə səd ri Ay dın Əli
yevin sözlərinə görə, DGK 
bu sa hə yə nə za rə ti güc lən
di rə cək.

A.Əliyev vurğulayıb ki, 
Azər bay ca nın göm rük or
qan la rı döv lət büd cə si qar
şı sın da öh də lik lə ri ni əsa sən 
id xal ver gi və rü sum la rı he
sa bı na ic ra edir: “La kin, ey ni 
za man da, öl kə də ki eko lo ji 
və ziy yət də nə zə rə alın ma lı
dır. Dü şü nü rəm ki, bu qə rar 
öl kə də ki nəq liy yat sek to ru
nun və ziy yə ti və tı xac lar la 
bağ lı vax tın da və düz gün 
atıl mış bir ad dım dır”.

A.Əli yev de yib ki, Azər
bay can in di “Euro4” eko lo ji 
stan dar tı na ke çir: “Av ro pa 
öl kə lə ri isə “Euro5” eko lo ji 
stan dar tı ilə fəa liy yət gös tə
rir. On lar hət ta “Euro6” ba
rə də dü şü nür lər. “Euro4” 
stan dar tı nın qə bul edil mə si 

bu gün Azər bay can hə qi
qət lə ri nə uy ğun olan bir qə
rar dır. Ar tıq göm rük sa hə si 
də bu nun la bağ lı öz ha zır lıq 
iş lə ri nə baş la yıb”.

Ko mi tə səd ri vur ğu la yıb 
ki, DGK bu nun la bağ lı id
xal çı lar la da nı şıq lar apa rır: 
“Döv lət Göm rük Ko mi tə
si nəz din də Av to nəq liy yat 
Göm rük İda rə sin də göm
rük la bo ra to ri ya sı fəa liy yət 
gös tə rir. Bun dan son ra da ha 
cid di nə za rət hə ya ta ke çi ri
lə cək. Bü tün id xal olu nan 
av to mo bil lər  bu ra da söh
bət iş lə nil miş av to mo bil
lər dən ge dir  ha mı sı cid di 
nə za rət dən ke çə cək. Əv vəl 
on lar seç mə üsul la ilin dən 
ası lı ola raq la bo ra to ri ya 
müa yi nə sin dən ke çi ri lir

di sə, bun dan son ra bü tün 
iş lə nil miş av to mo bil lər la
bo ra to ri ya müa yi nə sin dən 
ke çi ri lə cək. Ola bil sin ki, 1 
ilin av to mo bi li ol sun, am ma 
onun sax la ma və ya is tis mar 
müd də ti elə olub ki, heç 
“Euro4” eko lo ji stan dar tı na 
ca vab ver mə sin. İs tə ni lən 
hal da Döv lət Göm rük Ko
mi tə si bu sa hə yə nə za rə ti 
güc lən di rə cək”.

A.Əli yev qeyd edib ki, 
büd cə proq no zu nun ye ri nə 
ye ti ril mə si üçün av to mo
bil id xa lı ye ga nə sa hə de yil: 
“Büd cə di gər sa hə lər he
sa bı na da for ma la şır. Ümid 
edi rik ki, son za man lar ar tan 
id xal və gə ti ri lən mal lar he
sa bı na biz büd cə proq no zu
nu tam ye ri nə ye ti rə cə yik”.

Binəqədi məktəblərində   
idmana xüsusi qayğı ilə 
yanaşılır

Azərbaycan “Euro-4”  
standartına keçir

Sİyavuş əMİrLİ

Şə hid lik adi ölüm de
yil – Və tən, tor paq və bö yük 
amal lar uğ run da hə ya tın dan 
keç mək, özü nü şü ur lu şə kil
də qur ban ver mək əz mi dir. 
Şə hid lik – ve ril miş ömür pa
yı nın gə lə cək nə sil lə rin xoş
bəxt li yi nə ba ğış la nma sı dır.

Ötən əs rin 90cı il lə ri nin 
əv və lin də min lər lə qey rət
li oğul və qız la rı mız kö nül lü 
ola raq düş mə nə qar şı mü
ba ri zə yə qalx dı lar. On lar dan 
bi ri də Sə di yev Və zir İsa oğ lu 
idi. Ta le Və zi ri san ki Və tən 
ke şik çi si ki mi çə tin və şə rəf
li xid mə tə ha zır la mış dı. Or ta 
təh si li ni Qər bi Azər bay ca nın 
Kör pü lü kən din də al dıq dan 

son ra Tbi li si Ali Hər bi Ar til
le ri ya Mək tə bi nə da xil ol du. 
Bu ra da hər bi təh si li ni ba şa 
vur duq dan son ra Ru si ya
nın Qor ki şə hə rin də ki hər bi 
mək tə bə mü əl lim tə yin edil
di.

Və zir Sə di yev bü tün var lı

ğı ilə hər bi sa hə yə can atır dı. 
Onu qa mə ti nə çox ya ra şan 
hər b çi ge yi min də gö rən doğ
ma la rı nın, ya xın la rı nın se vin
ci, qü ru ru si nə lə ri nə sığ mır dı. 
La kin o, müə llim iş lə mək dən 
im ti na edə rək kö nül lü ola
raq Əf qa nıs ta na yo la düş dü. 
Əf qa nıs tan mü ha ri bə sin dən 
son ra hər bi his sə lə rin bi rin
də qə rar gah rəi si nin mü av ini 
tə yin edil di.

1992ci ilin fev ra lın da 
Xo ca lı soy qı rı mın dan bərk 
tə sir lə nən Və zir dar gün də 
Və tə nə qa yıt dı və Azər bay
can da Ar til le ri ya və Hər bi 
Ha va Qüv və lə ri İda rə sin də 
dö yüş ha zır lı ğı şö bə si nə rə
is müa vi ni və zi fə si nə tə yin 
edil di. La çın, Qu bad lı, Fü zu

li, Ağ də rə ra yon la rı nın mü
da fiə sin də düş mə nə qar şı 
mə tin lik lə mü ba ri zə apar dı. 
Ağ də rə uğ run da ge dən dö
yüş də xü su si qəh rə man lıq 
gös tər ən V.Sə di yev 1993cü 
il fev ral ayı nın 19da ra yo
nun Aterk kən di nin mü da
fiə si za ma nı qəh rə man ca sı
na hə lak ol du. 

Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 15 yan var 1995
ci il ta rix li fər ma nı ilə Və zir 
Sə di ye və ölü mün dən son ra 
«Azər bay ca nın Mil li Qəh rə
ma nı» adı ve ri lib.

Xal qı mız Və zir Sə di yev 
ki mi qəh rə man la rı nın xa ti
rə si ni da im əziz tu tur, on la rın 
şə rəf i ömür yo lu nu gənc nə
sil lə rə ör nək gös tə rir . 

MaİL

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
(YAP) Bi nə qə di ra yon təş ki
la tı nı nın in zi ba ti bi na sın da 
Gənc lər və İd man İda rə si nin 
təş ki lat çı lı ğı  ilə rəsm mü sa bi
qə si ke çi ril miş dir. Xal qı mı zın 
qəh rə man lıq sal na mə si möv
zu su na həsr olu nan mü sa bi
qə də  ra yo nun or ta ümum
təh sil mək təb lə ri nin şa gird
lə ri iş ti rak et miş lər.

Təd bir or ta ümum təh
sil mək təb lə ri nin şa gird lə ri 
ara sın da və tən pər vər lik və 
və tən daş lıq hiss lə ri nin güc
lən di ril mə si, bö yü mək də 
olan gənc nəs lin nü ma yən
də lə ri nə və tə nə sev gi, mə
həb bət duy ğu la rı nın aşı lan
ma sı məq sə di ni da şı yır dı. 
Mü sa bi qə də gənc lə rin öz ya
ra dı cı qa bi liy yət lə ri ni nü ma
yiş et dir mə lə ri üçün hər cür 
im kan ya ra dıl mış dı. 41 nə fər 
şa gir din rəsm lə rin dən iba rət 
sər gi mü sa bi qə nin ke çi ril di yi 
bi na nın fo ye sin də nü ma yiş et
di ril miş dir. Gənc fır ça us ta la rı 
çək dik lə ri əsər lər də xal qı mı
zın azad lıq uğ run da mü ba ri zə 
ta ri xin dən səh nə lə ri can lan
dır mış, şə hid oğul və qız la rı
mı zın ob raz la rı nı ya rat mış lar. 

26 say lı Uşaq və gənc lə
rin ya ra dı cı lıq mər kə zin də 

uşaq ya ra dı cı lı ğı nın in ki şa fı, 
on la rin mil livə tən pər vər lik 
ru hun da tər bi yə si, ha be lə qa
bi liy yət və ba ca rıq la rı nın üzə 
çı xa rıl ma sı məq sə di lə müx
tə lif təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir, 
ba la ca la rın ifa sın da ədə bi
bə dii kom po zi si ya, ki çik ta
ma şa lar oy na nı lır. Bu gün lər
də mər kəz də təş kil olun muş 
təd bir də gənc lər xal qı mı zın 
qəh rə man lıq mü ba ri zə si nə 
həsr olun muş ye ni ədə bibə
dii kom po zi si ya nı nü ma yiş 

et dir miş lər. Ta ma şa iz lə yi ci
lər tə rə fin dən hə ra rət lə qar
şı lan mış dır. 

Ya ra dı cı lıq mər kə zi nin 
di rek to ru Zi yad Nə bi yev təd
bir də çı xış edə rək ta ma şa nın 
ər sə yə gəl mə sin də əmə yi 
olan mü əl lim və şa gird lə rə 
tə şək kü rü nü bil dir miş, bu 
cür təd bir lə rin ye ni yet mə 
və gənc lə rin ta ri xi yad da şı
nın möh kəm lən di ril mə sin də 
müs təs na rol oy na dı ğı nı nə
zə rə çat dır mış dır.

Bi nə qə di ra yon Gənc
lər və id man ida rə si nin baş 
məs lə hət çi si El vin Oru cov 
çı xış edə rək mər kəz üzv lə
ri nin ya ra dı cı lı ğı nı yük sək 
qiy mət lən dir miş dir:  “ Səh
nə də nü ma yiş olu nan ta ma şa 
bö yü mək də olan gənc nəs lin 
nü ma yən də lə ri nə xal qı mı zın 
ta rix bo yu apar dı ğı müs tə qil
lik mü ba ri zə si nin ma hiy yə
ti ni əya ni şə kil də an la maq da 
kö mək edir və on lar da doğ ma 
və tə nə sev gi   hiss lə ri aşı la yır”.

Şərəfli zabit ömrü 

Məktəblilər istedadlarını nümayiş 
etdirmişlər

Milli Qəhrəmanın doğum günü  
qeyd olundu

MaİL aĞaXanOv

Fü zu li Sa lah oğ lu Rüs tə
mov 1965ci il de kab rın 25də 
Tər tər ra yo nunun Hü sən
li kən din də ana dan olub. O, 
uşaq vaxt la rın dan Xo ca lı da 
ba ba sı nın hi ma yə sin də ya şa
yıb. Mü ha ri bə nin ilk gün lə
rin dən özü nü mü da fiə dəs tə
si nə da xil olub, bir sı ra əmə
liy yat lar da ya xın dan iş ti rak 
edib. 1992ci il fev ra lın 25dən 
26na ke çən ge cə F.Rüstəmov 
ya ra lı ko man di ri Adil Qu li ye
vi dö yüş mey da nın dan çı xa
ra raq xilas edib. O, Xo ca lı dan 
dinc əha li nin çı xa rıl ma sın da 
əsl qəh rə man lıq gös tə rib, son 
də fə ge ri qa yı dar kən isə gül
lə ya ra sı alıb və Ağ dam ra yon 
mər kə zi xəs tə xa na sın da dün
ya sı nı də yi şib. 

1997ci il fe vra lın 25də 
Fü zu li Rüs tə mo vun ölü mün
dən son ra Mil li Qəh rə man 
adı na la yiq gö rü lüb. 

Bi nə qə di ra yon 246 say lı 
tam or ta mək tə bin akt za
lın da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə t i  nin,  “Xo ca
lı Soy qı rı mı nı Ta nıt ma” və 
“Er mə ni Tə ca vü zü nün Ta
nı dıl ma sı» ic ti mai bir lik lə
ri nin  bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
Azər bay canın Mil li Qəh rə
ma nı Fü zu li Rüs tə mo vun 
doğum gü nü nə həsr olun
muş  təd bir ke çi ri lib.

Təd bir də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti 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 mü di ri Aqil Ey va zov, mil
lət və ki li El man Məm mə dov, 
“Xo ca lı Soy qı rı mı nı Ta nıt ma” 
İc ti mai Bir li yin səd ri Şa mil 
Sa bi roğ lu, “Mil li Qəh rə man
lar” bir li yi nin səd ri Mir bə şir 
Se yid za də, Xo ca lı Ra yon İc
ra Ha kim miy yə ti nin nü ma
yən də si Xə lil Və li yev, Mil li 
Qəh rə ma nın ba cı sı Fi qu rə 
Rüs tə mo va, elm adam la rı, 
KİV təm sil çi lə ri, Mil li Qəh
rə ma nın dö yüş yol daş la rı və 
dost la rı iş ti rak edib lər.

Təd bi rin apa rı cı sı, “Xo ca lı 
Soy qı rı mı nı Ta nıt ma” İc ti mai 
Bir li yi nin Bi nə qə di ra yon şö
bə si nin səd ri Ay na Nov ru zo
va  qo naq la rı sa lam la dıq dan 

son ra şə hid lə rin ru hu bir də
qi qə lik sü kut la yad edi lib.

Təd bir də  çı xış edən mil
lət və ki li El man Məm mə dov 
bil di rib ki, Azər bay ca nın ta
le yin də şə hid oğul la rın, mil li 
qəh rə man la rın mü hüm ro lu 
olub. Və tən, tor paq uğ run da 
dö yüş müş, ca nı nı qur ban ver
miş qəh rə man la rı mı zın dö
yüş şü ca ət lə ri ba rə də hə mi şə 
da nış ma lı yıq. Qoy gənc nəs
lin nü ma yən də lə ri bil sin lər 
ki, bu cür igid soy daş la rı olub. 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
kim iy yə ti nin başçısı Apa ra
tı nın İc ti maisi ya si və hu ma
ni tar şö bə si nin mü di ri Aqil 
Ey va zov be lə təd bir lə rin va
cib li yi ni qeyd edə rək bil di rib 
ki, Ali Baş Ko man dan cə nab 

İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə  
iş ğal edil miş tor paq la rı mı zı 
tez lik lə ge ri ala ca ğıq. Bu na 
öl kə mi zin hər cür qüd rə ti və 
im ka nı  var. 

Da ha son ra çı xış edən 
“Xo ca lı Soy qı rı mı nı Ta nıt ma” 
İc ti mai Bir li yinin səd ri Şa mil 
Sa bi roğ lu Fü zu li Rüs tə mo vun  
hə yat və dö yüş yo lu ba rə də 
iş ti rak çı la ra ge niş mə lu mat 
ve rib, onun Və tən, xalq qar şı
sın da xid mət lə rin dən da nı şıb.

Təd bir də çı xış edən Mil li 
Qəh rə manın ba cı sı və ya xın
la rı anım mə ra si minin təş ki
lat çı la rına, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin rəh bər li
yi nə və təd bir də iş ti rak edən 
qo naq la ra öz təşək kür lə ri ni 
bil di rib lər.

«Binəqədi» qəzetinin kollektivi rayon 
sakini, tanınmış yazıçı-publisist 

Aslan Qəhrəmanovun

vəfatından kədərləndiyini bildirir və mər-
humun ailəsinə dərin hüznlə baş sağ lığı 
verir. ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

Binəqədi Rayon Veteranlar Şurasının 
sədri Telman Hətəmov ailə üzvlərilə 
birlikdə Bəhram Fərmanzadəyə, əzizi

Fərmanın

vəfatından kədərləndiyini bildirir və 
dərin hüznlə baş sağ lığı verir. A

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN
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sərbəst

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

Sakinlərin 
Müraciət Xidməti

Sizin zənginiz bizim 
üçün çox əhəmiyyətlidir!
w w w . b i n e g e d i - i h . g o v . a z

ELAN

“bİnəQədİ” QəZEtİnə 2014-cü İL ÜÇÜn 
abunə KaMPanİyaSi davaM Edİr

Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarında 
“Binəqədi” qəzetinin illik abunə haqqı (çatdırılma 
xərcləri daxil olmaqla) 20 manat 80 qəpik təşkil 
edir. Qəzetimizə abunə yazılmaq üçün abunə 
haqqını redaksiyamızın aşağıda göstərilən bank 
hesabına köçürməyiniz xahiş olunur.

ELAN

VÖEN:1002874841; H/h:AZ42ATAZ01200150450000140060; “Atabank”ASC
VÖEN:9900006651; M/h:AZ50NABZ01350100000000032944; SWIFT ATAZAZ22

 iqtisadiyyat  xarici xəbərlər

Azər bay can da bu il “ev lə rə op ti
ka” mo de li üz rə öl kə nin bü tün ya şa yış 
mən tə qə lə ri nə yük sək sü rət li ge niş zo
laq lı in ter net xid mət lə ri ni ve rən op tik 
şə bə kə nin qu rul ma sı üz rə iş lə rə baş la
nı la caq dır. La yi hə Ra bi tə və İn for ma si
ya Tex no lo gi ya la rı Na zir li yi və Döv lət 
Neft  Fon du tə rə fi n dən ha zır lan mış dır.

La yi hə üç il müd də tin də hə ya ta ke
çi ri lə cək və yük sək ren ta bel li dir. Əsas 
hə dəf uc qar kənd lər də da xil ol maq la, 
sü rə ti 10100 me qa bitsa ni yə ara sın da 
olan ge niş zo laq lı in ter ne tə çı xı şı tə min 
et mək dir. Nə ti cə də Azər bay can da in
ter ne tin ya yıl ma sə viy yə si in ki şaf et miş 
öl kə lə rin sə viy yə si nə çat dı rı la caq dır.

“Azər bay can Res pub li ka sın da də
mir yo lu nəq liy yat sis te mi nin 2010
2014cü il lər də in ki şa fı na da ir Döv
lət Proq ra mı”nın ic ra sı is ti qa mə tin də 
2013cü ilin de kab rın 10da Ba kıBö
yük Kə sik is ti qa mə tin də 317 ki lo metr 
yo lun əsas lı tə mi ri ba şa çat mış, 256 
ki lo met ri ye ni rels lər lə əvəz lən miş dir. 

“Azər bay can Də mir Yol la rı” Qa pa
lı Səhm dar Cə miy yə ti nin səd ri Arif 
Əs gə rov jur na list lə rə mü sa hi bə sin də 
vur ğu la mış dır ki, Sa loğ luPoy lu mən
zi li nin 73cü ki lo met rin də Kür ça yı 
üzə rin də ki ikin ci kör pü nün və kör pü 
üzə rin dən ke çən də mir yol xət ti nin ti

kin ti si, Çar xıSar van mən zi li nin 2508
ci ki lo met rin də Vəl və lə çay üzə rin də ki 
də mirbe ton kör pü nün və Sa at lıBe car 
mən zi li nin 98ci ki lo met rin də Araz ça
yı üzə rin də yer lə şən me tal kör pü nün 
ye ni dən qu rul ma sı gö rü lən iş lər sı ra
sın da dır. 

Bun dan əla və, də mir yol la rı nın tə
mi ri və sax lan ma sı məq sə di lə Avst ri ya
dan alın mış ye ni GSM 0932, RM80 və 
USP2000 mar ka lı yol tə mi ri ma şın la rı 
üçün Bi lə cə ri də ki mo tor lu rels nəq liy
ya tı, ma şın və me xa nizm lə rin tə mi ri 
ema lat xa na sın da an qar ti ki lib is ti fa də
yə ve ril miş dir. 

“Azə ri qaz” İs teh sa lat Bir li yi nin 
mət bu at xid mə tin dən bil dir miş lər ki, 
2013cü il də qaz inf rast ruk tu ru nun 
nəq let mə im kan la rı nın ar tı rıl ma sı 
məq sə di lə 9048,1 ki lo metr uzun lu ğun
da ye ni qaz kə mər lə ri çə kil miş dir. Bu, 
in di yə dək qey də alın mış ən yük sək 
gös tə ri ci dir. 

Qaz kə mər lə ri şə bə kə si nin təh lü

kə siz və nor mal re jim də is tis ma rı nın 
tə min olun ma sı üçün 1774,7 ki lo metr
lik qaz kə mər lə ri əsas lı tə mir olun muş
dur. 

Ötən il is teh lak çı la rın qaz təc hi za tı
nın yax şı laş dı rıl ma sı məq sə di lə, həm
çi nin, 1560 ədəd qaz tən zim lə yi ci və 
1071 ədəd müx tə lif dia metr li si yirt mə 
qu raş dı rıl mış dır.

Avst ri ya nın pay tax tı Vya na şə hə rin
də Dün ya Ban kı nın Ma liy yə He sa bat
lı lıq İs la hat la rı Mər kə zi (World Bank 
Cent re for Fi nan ci al Re por ting Re form) 
tə rə fi n dən “Mü ha si bat uço tu və Audi
tin Təh si li üz rə Pe şə kar lar Bir li yi nin 
prak tik se mi na rı” ke çi ril miş dir.

Maliyyə Na zir li yinin mət bu at xid
mə tin dən bil dir miş lər ki, Azər bay
can Res pub li ka sı Kor po ra tiv və Büd cə 
Sek tor la rın da He sa bat lı lıq La yi hə si nin 
İda rə et mə Qru pu nun di rek to ru Fu ad 
Nə si rov və Ma liy yə Na zir li yi ya nın da 
Ma liy yə ElmTəd ris Mər kə zi nin di rek

to ru El man Hü sey nov se mi nar da iş ti rak 
et miş lər. Dün ya Ban kı nın Ma liy yə He
sa bat la rı üz rə İs la hat lar Mər kə zi nin baş 
ma liy yə məs lə hət çi si Ale xan der Fav cet 
və Fu ad Nə si ro vun “Azər bay can  mü ha
si bat uço tu sa hə sin də ye ni ix ti sas laş ma
nın ya ra dıl ma sı: ça ğı rış lar və im kan lar” 
möv zu sun da mə ru zə lə ri din lə nil miş dir. 

Mə ru zə çi lər res pub li ka mız da Kor
po ra tiv və Büd cə Sek to run da He sa bat lı
lıq La yi hə si çər çi və sin də əl də olun muş 
təc rü bə ni, ya ra dıl mış hib rid ix ti sas laş
ma mo de li nin üs tün lük lə ri ni diq qə tə 
çat dır mış lar. 

Ber lin də mü şa hi də edi lən 
qar lı və şax ta lı ha va yol la rın 
buz bağ la ma sı na sə bəb olub. 
Ha va nın tem pe ra tu ru 10 də
rə cə yə dü şüb. Pay tax tın ma
gist ral yol la rın da yüz lər cə av
to mo bil qə za sı qey də alı nıb. 
Bran den burq da 494 qə za  baş 
ve rib, 46 nə fər xə sa rət alıb. 
Əl ve riş siz ha va şə rai ti Ber lin
də bir nə fə rin hə ya tı na son 
qo yub. Ber lin lə ya na şı Al ma
ni ya nın şi ma lı və şər qin də də 
şax ta lı ha va mü şa hi də edi lir. 
Ost holş tayn da   yol la rın buz 
bağ la ma sı nə ti cə sin də baş ve
rən zən cir va ri yol qə za sın da 
iki nə fər hə lak olub. Pol şa da 
da əl ve riş siz ha va şə rai ti cid
di fə sad lar tö rə dib. Qar lı və 

şax ta lı ha va min lər cə sa ki nin 
iş ba şı na ge cik mə si nə sə bəb 
olub. Güc lü kü lək sə bə bin
dən ağac lar qı rı la raq də mir
yo lu xət lə ri nə dü şüb. Nə ti
cə də 200 qa tar rey si tə xi rə 
sa lı nıb. Pol şa nın mər kə zin də 
7500 ailə nin elekt rik təc hi za tı 
kə si lib. ABŞın şi malşər qin
də isə qa sır ğa cid di fə sad
lar tö rə dib. Güc lü kü lək və 
qar la əla qə dar Pen sil va ni ya, 
Nyu Cer si, NyuYork, Kon
nek ti kut, Me ri lend, Vir ci ni
ya, Qər bi Vir ci ni ya və Ken
tu ki ştat la rın da mək təb lər də 
dərs lər tə xi rə sa lı nıb. Pay taxt 
Va şinq ton da döv lət ida rə lə ri 
bağ la nıb. 3000dən ar tıq avia
reys tə xi rə sa lı nıb.

Bey nəlx laq Əmək 
Təş ki la tı nın he sa ba tı na 
gö rə, 2013cü il də dün
ya üz rə iş siz lə rin sa yı 5 
mil yon nə fər ar tıb. Təş
ki lat bir çox öl kə ni ye ni iş 
yer lə ri nin açıl ma sı is ti qa
mə tin də si ya sət apar ma
dı ğı na gö rə tən qid edib. 
Qu ru mun il lik he sa ba tın
da qeyd olu nur ki, ha zır
da dün ya da 202 mil yon 
iş siz var ki, bu da pla ne tin 
əmək qa bi liy yət li əha li si
nin 6%nə bə ra bər dir. İş siz li
yin da ha çox mü şa hi də olun
du ğu böl gə lər isə Şər qi və Cə
nu bi Asi ya, həm çi nin Av ro pa 
və Cə nu bi Bö yük Səh ra he sab 
olu nur. Təş ki lat he sab edir 
ki, ən va cib mə sə lə iş siz lik lə 
bağ lı si ya sə tə ye ni dən nə zər 
sal maq dır. Ye ni iş yer lə ri nin 

açıl ma sı tem pi nin ar tı rıl ma sı 
və bu is ti qa mət də la yi hə lə rə 
dəs tək gös tə ril mə si la büd dür.

Bə zi in ki şaf et miş öl kə lər
də döv lət xərc lə ri nin azal dıl
ma sı və ver gi ar tı mı şir kət lə rə 
bö yük zə rər vu rub. Bu da öz 
növ bə sin də iş yer lə ri nin ix ti
sa rı na sə bəb olub.

Son il lər də İta li ya da mə
də niy yət sa hə si nə ay rı lan 
xərc lər kəs kin şə kil də azal dı
lıb. Abi də lə rin sax lan ma sı na 
ay rı lan və sa it 2008ci il dən in
di yə dək 2 də fə azal dı lıb. “Fe
der cul tu re” as so sia si ya sı nın 
he sa ba tı na gö rə, 2012ci il də 
mə də niy yət xərc lə ri  Ro ma 
şə hə ri nin büd cə si nin 2,2%ni 
təş kil edib. Mi sal üçün de yək 

ki, 2002ci il də bu gös tə ri ci 
4,3%ə bə ra bər olub. 2014
2016cı il lər də büd cə dən mə
də niy yət na zir li yi nə ay rı lan 
və sa it 1,5 mil yard av ro dan 1,4 
mil yar da en di ri lə cək. Ötən 
il mə də ni ir sin qo run ma sı
na ay rı lan xərc lər 75 mil yon 
av ro olub. 2008ci il də isə bu 
rə qəm 165 mil yon av ro təş kil 
edir di.  

Su ri ya yer li ko or di na si ya 
ko mi tə lə ri nin yay dı ğı mə lu
ma ta gö rə, son bir gün ər zin
də 120 nə fər si lah lı qar şı dur
ma və part la yış la rın qur ba nı 
olub. Tək cə Hə ləb də 46 nə
fər qət lə ye ti ri lib. Tür ki yə ilə 
sər həd də yer lə şən Bəb Əl
Hə va ke çid mən qə tə sin də iki 
av to mo bi lin part la dıl ma sı 16 
nə fə rin hə ya tı na son qo yub. 
Part la yış la rın ra di kal is lam
çı lar tə rə fin dən tö rə dil di yi 
gü man olu nur. Bun dan əla
və, döv lət həbs xa na la rın da 20 
nə fər iş gən cə ilə öl dü rü lüb. 
Təh lü kə siz lik or qan la rın da 

ça lış mış bir fo toq ra fın mət
bua ta ötür dü yü fo to şə kil lər də 
min lər cə məh bu sun iş gən cə
lə rə mə ruz qal dı ğı öz ək si ni 
ta pıb.

Su ri ya pre zi den ti Bə şər 
Əsəd eh ti yat da olan hərb çi lə
rin or du sı ra la rı na qa yıt ma sı 
ba rə də sə rən cam im za la yıb. 
Sə rən cam 2011ci ilə dək eh
ti ya ta bu ra xıl mış bü tün za bit
lə rə şa mil olu nur. Eks pert lər 
bu ad dı mı müx tə lif sə bəb lər
lə izah et sə lər də, mü xa li fət 
bu nu hö ku mət qüv və lə rin də 
kadr ça tış maz lı ğı ilə əla qə lən
di rib. 

Azər bay can da op tik şə bə kə nin 
qu rul ma sı üz rə iş lə rə baş la nı la caq 

317 ki lo metr yol əsas lı tə mir edil miş dir

Qaz infrastrukturunun nəqletmə 
imkanları artırılır

Azərbaycanın mü ha si bat uço tu 
sis te min də is la hat la r ma raq doğurur

Av ro pa da şax ta lı ha va, ABŞ-da 
isə qa sır ğa cid di fə sad lar tö rə dib

Dün yada iş siz liyin səviyyəsi  
kəskin şəkildə ar tıb

Mə də niy yət sa hə si nə ay rı lan 
xərc lər xeyli azal dı lıb

Eh ti yat da olan za bit lə r 
geri çağırılır

 maraqlı  mədəniyyət

Bos ni ya nın ki çik Bo sans
kaDu bit sa şə hər ci yin də ki 
Xalq ki tab xa na sı nın əmək
daş la rı, de yə sən, bü tün dün
ya da şöh rət qa zan maq şan sı 
əl də et miş lər.

Ser bi ya nın “B92” ka na lı 
xə bər ve rir ki, ki tab xa na iş çi
lə ri nin de dik lə ri nə gö rə, XX 
əs rin ən məş hur rəs sam la rın
dan bi ri olan Pab lo Pi kas so
nun əsə ri ar tıq uzun il lər dir 
ki, bu ra da giz li sax la nı lır.

Əl bət tə, eks pert lər hə lə 
əsə rin ori ji nal olubol ma dı ğı
nı mü əy yən ləş dir mə li dir lər, 
çün ki rəsm də im za yox dur, 
yal nız onun ya ran ma ta ri xi 
var dır. La kin iş çi lər haq lı ol
duq la rı na şüb hə et mir lər.

On la rın söz lə ri nə gö rə, 

rəs mi on la ra xalq qəh rə ma nı 
Boş ko Şi le qo viç ver miş dir. O, 
bu əsə ri 1964cü il də Pa ris də 
şəx sən rəs sa mın özün dən hə
diy yə qə bul et miş dir.

Rəsm ke çən əs rin 80ci 
il lə ri nin so nun dan ki tab xa na
nın sey fi n də sax la nı lır: əsə rin 
təh lü kə siz li yi ni tə min et mək 
üçün əmək daş la rın tex ni ki 
im kan la rı ol ma dı ğın dan, onu 
bu ra da giz lət miş lər.

“Ros si ya 24” te le vi zi ya 
ka na lı xə bər ve rir ki, eks per
ti za əsə rin ori ji nal ol du ğu nu 
təs diq lə sə, onu ic ti ma iy yə tə 
təq dim edə cək lər. Be lə lik lə, 
bö yük is pan rəs sa mı özü də 
bil mə dən bu ki çik Bos ni ya 
şə hər ci yi ni məş hur laş dı ra 
bi lər.

Hü seyn Ca vi din evmu ze
yi bu ilin fev ra lın da gör kəm li 
şa ir və dra ma turq Hü seyn Ca
vi din oğ lu Ər toğ rol Ca vi din 
95 il lik yu bi le yi ni qeyd et mə yə 
ha zır la şır. Bu mü na si bət lə ev
mu ze y də bir sı ra sil si lə təd bir
lə rin ke çi ril mə si plan laş dı rı lır. 

Mu zey dən bil dir miş lər ki, 
Ər toğ rol Ca vi din şəx si ar xi vin
də sax la nan ma te ri al lar əsa sın
da ha zır la nan “Azər bay ca nın 
qey rimad di mə də niy yət abi
də lə ri və Ər toğ rol Ca vid” çox
cild li yi nin XI və XII cild lə ri nin 
nəşr edil mə si plan laş dı rı lır. 
Çox cild li yin XI cil di “Azər bay
can el mah nı la rı və Ər toğ rol 
Ca vi din çap olun ma mış mu si qi 
əsər lə ri”, XII cil di isə “Ba la man 
mək tə bi” ad la nır. 

Yu bi ley çər çi və sin də mu
zey də “Ca vid lər ailə si nin en
sik lo pe dik zə ka sı – Ər toğ rol 
Ca vid” möv zu sun da el mi ses
si ya nın ke çi ril mə si, onun hə
yat və ya ra dı cı lıq yo lu nu əks 
et di rən sər gi nin nü ma yiş et
di ril mə si də nə zər də tu tu lur.

AMEAnın Mil li Azər
bay can Ta ri xi Mu ze yin də 
(MATM) ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin ana dan ol
ma sı nın 90 il li yi nə həsr olun
muş “Azər bay can ta ri xi nin 
öy rə nil mə sin də mu zey lə
rin ro lu” III Res pub li ka el mi 
konf ran sı nın ma te ri al la rı nəşr 
olun muş dur.

Mu zey dən bil dir miş lər 
ki, nəş rin mə sul re dak to ru 

MATMın di rek to ru, aka de
mik Nai lə Və li xan lı dır.

Top lu da res pub li ka nın 
ta nın mış mu zey şü nas la rı
nın, ta rix çi, ar xeo loq, et
noq raf və kul tu ro loq alim
lə ri nin mə qa lə lə ri dərc 
olun muş dur. 

Nəşr də yer al mış 50dən 
çox mə qa lə oxu cu la ra Azər
bay can və rus dil lə rin də təq
dim olun muş dur.

Pi kas so nun na mə lum əsə ri 
ta pıl mış dır 

“Ca vid lər ailə si nin en sik lo pe dik 
zə ka sı – Ər toğ rol Ca vid”

Yeni toplu çapdan çıxmışdır


