
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. . .

İCTİMAİ-SİYASİ  QƏZET Qiyməti: 40 qəpik№32 (126) | 21 avqust 2015

Hər ta ri xi döv rün özü nə
məx sus so si al, si ya si, mə də ni 
və iq ti sa di ça ğı rış la rı olur. On
la rı dərk edən xalq lar uy ğun 
in ki şaf mo de li ni ya ra da bi lir. 
Bu za man ta ri xi təc rü bə ilə 
ya na şı, cə miy yə tin ye tiş dir di
yi şəx siy yət lər də bö yük rol 
oy na yır. Müa sir dövr üçün bu 
te zi sin da ha cid di əhə miy yə ti 
var. Çün ki in di dün ya da da ha 
mü rək kəb pro ses lər ge dir, da
xi li və xa ri ci fak tor lar ara sın da 
ol duq ca sıx bağ lı lıq mü şa hi də 
edi lir. 

Ta ri xin bü tün mər hə lə lə
rin də hə min as pekt lər ara sın
da əla qə möv cud ol muş dur. 
La kin müa sir döv rün fər qi 
on da dır ki, qlo bal laş ma ad la
nan pro ses da xi li və xa ri ci re
al lıq la rı de mək olar ki, va hid 
sis tem ha lı na gə tir miş dir. Bu 
sə bəb dən müs tə qil li yi ni əl də 
et miş cə miy yət lər də döv lət 
qu ru cu lu ğu ilə so si aliq ti sa
di və mə də ni in ki şaf mo de li 
ara sın da ta rix də mü şa hi də 
edil mə yən qar şı lıq lı ası lı lıq 
möv cud dur. 

Azər bay can da mər hə lə
lər lə hə ya ta ke çi ri lən so si
aliq ti sa di in ki şaf proq ram la
rı na uy ğun ola raq öl kə mi zin 
si ma sı sü rət lə də yi şir. Müa sir 
döv rün pro ses lə ri nə uy ğun 
məz mu na ma lik bu ye ni ləş
mə çox cə hət li xa rak ter da
şı yır. Bu, Azər bay can da mə
də niy yət sa hə si ni də əha tə 
edir. Be lə ki, əha li nin mad di, 
so si al du ru mu yax şı laş dıq ca, 
mə nə vi tə lə ba tı da ar tır. Bu na 
gö rə də öl kə də möv cud olan 
mad ditex ni ki ba za  ki tab
xa na lar, klub lar, mə də niy yət 
ev lə ri, mu zey lər, mu si qi və 
in cə sə nət mək təb lə ri da vam
lı ola raq ye ni dən qu ru lur, bu 
sa hə də da ha müa sir ob yekt lər 
is ti fa də yə ve ri lir. 

Bu sa hə də mün tə zəm ola
raq iş lər apa rıl dı ğı nı və bu nun 
önə mi ni öz çı xı şın da vur ğu la
yan döv lət baş çı sı cə nab İl
ham Əli yev bil di rib ki, bu gün 
biz Azər bay ca nı həm in ki şaf
da olan, ey ni za man da, bö yük 
mad dimə də ni ir si də yər lə rə 
ma lik olan və bu də yər lə ri 
qo ru yub in ki şaf et di rən öl kə 
ki mi təq dim edi rik.

Ümu miy yət lə, iq ti sa di in
ki şa fın da so si al yö nüm lü prin
si pi əsas gö tü rən döv lə tin qar
şı sın da du ran mü hüm və zi fə
lər dən bi ri bu yön də də qiq 
dü şü nül müş, qa baq cıl dün ya 
təc rü bə si nə əsas la nan, ey ni 
za man da öl kə və cə miy yət
də ki möv cud re al lıq la rı nə zə
rə alan si ya sə tin hə ya ta ke çi
ril mə si dir. Ba zar iq ti sa diy ya tı 
şə rai tin də sə mə rə li so si al si
ya sə tin hə ya ta ke çi ril mə si isə 
so si al əda lət və əha li nin bü
tün tə bə qə lə ri üçün bə ra bər 
so si al tə mi nat sis te mi nin ya ra
dıl ma sı ki mi mü hüm prin sip
lə ri özün də cəm ləş dir mə li dir. 
Onu da qeyd edək ki, so si al 
si ya sət ey ni za man da çox
cə hət li pro ses ola raq ki fa yət 

qə dər mü rək kəb struk tu ra 
ma lik dir. Çün ki bu ra da həm 
konk ret fər də, həm də bü töv 
bir cə miy yə tə ya naş ma da so
si al tə zad la rın ya ran ma sı nın 
qar şı sı nın alın ma sı, göz lə ni
lən zid diy yət lə rin prob lem siz 
həl li və əda lə tin qo run ma sı 
va cib şərt lər sa yı lır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
di gər sa hə lər lə ya na şı, so si
al sfe ra da da hə ya ta ke çi ri lən 
si ya sət də bu prin si pi əsas gö
tü rür. Tə sa dü fi  de yil ki, cə nab 
İl ham Əli ye vin döv lət baş çı sı 
ki mi im za la dı ğı ilk sə nəd lər 
məhz öl kə nin iq ti sa di in ki şa fı 
və əha li nin so si al mü da fi ə si
nin güc lən di ril mə si ilə bağ lı 
ol muş dur. Ar tıq 13 ilə ya xın
dır ki da vam edən bu si ya sət 
sa yə sin də bu gün öl kə də iş siz
lik, yox sul luq ki mi prob lem
lər, de mək olar ki, həll edi
lib, əha li nin ma aş, pen si ya və 
müa vi nət lə ri də fə lər lə ar tıb. 
Ye ri gəl miş kən onu da bil di
rək ki, Pre zi dent İl ham Əli ye
vin so si al si ya sə tin də nə ti cə yə 
de yil, prob lem lə ri ya ra dan sə
bəb lə rə qar şı mü ba ri zə yə da
ha çox diq qət ye ti ri lir və hə
min sə bəb lə ri ara dan qal dır
maq üçün konk ret təd bir lər 
gö rü lür, sə nəd lər im za la nır. 
İq ti sa diy ya tın sa hə vi və coğ
ra fi  şa xə lən di ril mə si, on la rın 
konk ret döv lət proq ram la rı
nın ic ra sı ilə tə mi na tı da döv
lə ti mi zin baş çı sı nın hə ya ta ke
çir di yi so si aliq ti sa di si ya sə tin 
va cib mə qam la rın dan dır.

Döv lət baş çı sı nın so si al 
sa hə də hə ya ta ke çir di yi si ya

sə tin mü hüm rı çaq la rın dan 
bi ri də ye ni iş yer lə ri nin açıl
ma sı dır. Tə sa dü fi  de yil ki, ca
ri il av qus tun 1nə olan il kin 
mə lu ma ta gö rə, Azər bay can
da iq ti sa di fə al əha li nin sa yı 
4,8 mil yon nə fər dən çox dur 
və on la rın 4,6 mil yon dan ço
xu əmək fəa liy yə ti ilə məş
ğul dur. 6 ayın nə ti cə lə ri nə 
gö rə, Azər bay can da muzd la 
iş lə yən lə rin sa yı 1,5 mil yon, 
o cüm lə dən iq ti sa diy ya tın 
döv lət böl mə sin də 874,4 min, 
qey ridöv lət sek to run da 631,5 
min nə fər dir. Bu gün öl kə nin 
nef  sek to run da 35,2 min, qey
rinef  böl mə sin də isə 1,4 mil
yon nə fər dən çox adam ça lı

şır. Muzd la iş lə yən lə rin tər ki
bin də qey rikənd tə sər rü fa tı 
sa hə sin də əmək fəa liy yə ti 
ilə məş ğul olan lar 1,4 mil yon 
nə fər dən çox dur. Muzd la iş
lə yən lər dən söz düş müş kən, 
onu da qeyd edək ki, on la rın 
22,1 fai zi məh sul is teh sa lı, 6,8 
fai zi ti kin ti, 6,6 fai zi emal, 3 
fai zi aq rar sek tor, me şə tə
sər rü fa tı və ba lıq çı lıq, 2,3 fai
zi mə dən çı xar ma, 1,7 fai zi 
elekt rik ener ji si, qaz və bu xar 
is teh sa lı, bö lüş dü rül mə si və 
təc hi za tı, bir o qə də ri də su 
təc hi za tı, tul lan tı la rın tə miz
lən mə si və ema lı sa hə lə rin də 
ça lı şır lar. Rəs mi sta tis ti ka ya 
gö rə, ha zır da öl kə üz rə iş siz 
sta tu su al mış və tən daş la rın 
sa yı 29 min nə fər dir. On la ra 
hər ay 244,2 ma nat müa vi nət 
ve ri lir. 

Güc lü döv lət qu ru cu lu ğu
nun tə mə lin də güc lü iq ti sa di 
inf rast ruk tu run for ma laş dı
rıl ma sı du rur. Öl kə baş çı sı 
bu as pek tə çox bö yük diq qət 
ye ti rir. Bey nəl xalq ener ji la yi
hə lə ri, xa ri ci sər ma yə lə rin öl
kə yə cəlb edil mə si, qa baq cıl 
tex no lo gi ya la rın mə nim sə nil
mə si, ye ni is teh sal sa hə lə ri nin 
ya ra dıl ma sı və iş yer lə ri nin 
açıl ma sı Azər bay can da ar dı cıl 
su rət də hə ya ta ke çi ri lir.

Ener ji la yi hə lə ri nin hə ya
ta ke çi ril mə si öl kə nin in ki şaf 
pro se sin də xü su si yer tu tur. 
Azər bay can ener ji si ya sə ti ni o 
də rə cə də sə mə rə li apa rır ki, 
ta ri xi ba xım dan qı sa za man
da dün ya nın apa rı cı geo si ya si 
güc lə ri Ba kı nı re gio nun li de ri 

ki mi qə bul et mə li olub. Azər
bay can ar tıq ener ji təh lü kə siz
li yi sa hə sin də sö zü nü de yən, 
müs tə qil ma raq la rı ilə çı xış 
edən, re gio nun li de ri qis min
də geo si ya si sta tu su nu fəa liy
yə ti ilə təs diq lə yən döv lət
dir. Güc lü döv lət kon sep ti nin 
hə ya ta ke çi ril mə si nin bir ba şa 
nə ti cə si olan bu nai liy yət ta ri
xi əhə miy yət da şı yır. 

Müa sir ta ri xi mər hə lə
də güc lü döv lət və güc lü cə
miy yət an la yış la rı sıx bağ lı dır. 
Fərd lə rin və cə miy yə tin gü
cü nün bir tə rə fi  iq ti sa di amil lə 
bağ lı dır sa, di gər tə rə fi  mə nə
viy yat la əla qə li dir. Bu sə bəb
dən Hey dər Əli yev mil limə

nə vi də yər lə rin qo run ma sı na 
və in ki şaf et di ril mə si nə cid di 
önəm ve rir di. Azər bay can di
li nin in ki şa fı, adətənə nə lə rin 
qo run ma sı, mə də nita ri xi abi
də lə rin sax lan ma sı və təb li ği, 
mə nə vi ir sin öy rə nil mə si, ta
ri xi mi zin təd qi qi və təş vi qi ki
mi mə sə lə lər onun si ya sə ti nin 
mər kə zin də du ran mə qam
lar dan idi. Mil limə nə vi də
yər lə ri nə sa diq qa lan cə miy
yət hə qi qi mə na da müa sir lə şə 
bi lər. 2001ci il no yab rın 9da 
Dün ya Azər bay can lı la rı nın I 
Qu rul ta yın da ulu ön dər de
yir di: «Hər bir Azər bay can lı 
öz mil li mən su biy yə ti nə gö rə 
qü rur his si ke çir mə li dir və biz 
azər bay can çı lı ğı  Azər bay can 

di li ni, mə də niy yə ti ni, mil
limə nə vi də yər lə ri ni, adət
ənə nə lə ri ni ya şat ma lı yıq».

Mil limə nə vi də yər lər 
cə miy yə tin gü cü nü qi da lan
dı ran mən bə dir sə, müa sir ləş
mə onun da im də yi şən ət raf 
alə mə adap ta si ya sı nı tə min 
edən pro ses dir. Müa sir ta ri xi 
mər hə lə də cə miy yə tin ye ni
ləş mə yə açıq ol ma sı in ki şa fın 
mü hüm ami li sa yı lır. Bu mə
na da azər bay can çı lıq da yer al
mış müa sir ləş mə prin si pi cid
di fəl sə fi  məz mu na ma lik dir. 
Güc lü döv lə tin de mok ra tik 
cə miy yət lə har mo ni ya sı nın 
əsas qa yə si ni məhz müa sir
ləş mə təş kil edir. Azər bay can 

cə miy yə ti nin müa sir ləş mə si 
konk ret ola raq mo dern ləş
mə proq ra mın da öz ifa də si
ni ta pır. Döv lət qu ru cu lu ğu 
çər çi və sin də müa sir ləş mə yə 
diq qət ye tir sək, bu ra da de
mok ra tik tə si sat la rın for ma
laş ma sı nın mü hüm yer tut
du ğu nu gö rə rik. De mok ra tik 
ins ti tut lar cə miy yət də so si al
si ya si mü na si bət lə ri tən zim
lə yən əsas me xa nizm dir.

Azər bay can de mok ra
tik tə si sat la rın for ma laş ma sı 
mə sə lə sin də post so vet mə
ka nın da ön cül yer də olan öl
kə lər dən dir. Tə bii ki, cə miy
yə tin ye ni ləş mə si pro se si heç 
za man da yan ma ma lı dır. Tək
mil ləş mə nin, da ha yük sək de
mok ra tik ya şam tər zi nə sa hib 
ol ma nın so nu yox dur. Azər
bay can cə miy yə ti nin müa
sir ləş mə si də fa si lə siz ge dən 
pro ses dir. Döv lə tin gü cü ilə 
cə miy yə tin gü cü nün uz laş dı
ğı müa sir ləş mə pro se si özün
də ar dı cıl lıq prin si pi ni də eh
ti va edir.

Be lə lik lə, ke çən əs rin 90
cı il lə rin də Azər bay can mil li, 
re gio nal və qlo bal ma raq la rı 
uz laş dı ran in ki şaf stra te gi
ya sı nı for ma laş dı ra bil di. Bu 
stra te gi ya həm müs tə qil de
mok ra tik döv lət qu ru cu lu ğu
nun uğur la hə ya ta ke çi ril mə
si, həm Azər bay ca nın Cə nu bi 
Qaf qa zın apa rı cı döv lə ti nə, 
həm də re gio nal li de rə çev
ril mə si üçün im kan ya rat dı. 
Bu uğu run tə mə lin də döv lət 
qu ru cu lu ğu ilə ye ni cə miy yət 
for ma laş dı rıl ma sı nın vəh dət 
təş kil et mə si du rur. Hə min 
as pekt də əv vəl cə cə miy yət də 
sa bit li yin ya ra dıl ma sı, son ra 
isə da vam lı so si aliq ti sa di və 
mə də ni in ki şaf xət ti nə çı
xa rıl ma sı mər kə zi yer tu tur. 
Təc rü bə gös tər di ki, Azər
bay can Cə nu bi Qaf qaz da bu 
mo de li ən yax şı şə kil də re al
laş dı ran döv lət dir.

Bun lar dan be lə nə ti cə çı
xar maq olar ki, Azər bay can da 
so si al in ki şaf mo de li nin hə ya
ta ke çi ril mə si Hey dər Əli yev 
tə rə fin dən də rin, hər tə rəf li 

və müa sir ta ri xi döv rün tə
ləb lə ri ni nə zə rə al maq la el mi 
ya naş ma ya əsas la nır. So si al 
in ki şaf bir tə rəf dən müs tə qil 
döv lət qu ru cu lu ğu kur su, di
gər tə rəf dən cə miy yə tin mə
nə viəx la qi ye ni ləş mə si ilə sıx 
bağ lı hal da hə ya ta ke çi ri lir. Bu 
mə qa mın əhə miy yə ti bö yük
dür. Çün ki müa sir cə miy yət
lə rin bir ço xun da güc lü döv
lət qu ru lur, la kin so si al in ki şaf 
zə if dir. Ya xud so si aliq ti sa di 
in ki şaf ki fa yət qə dər yük sək
dir, fə qət cə miy yət zid diy yət
lər içə ri sin də sı xı lır. De yək ki, 
bir sı ra Qərb döv lət lə rin də ki 
cə miy yət də müx tə lif so si al, 
mə nə vi, əx la qiideo lo ji prob
lem lər möv cud dur. İn san 
tər bi yə si mə sə lə si xey li ak tu
al la şıb. Bu da öz lü yün də təh
sil sis te mi nin ye ni ləş mə si və 
tək mil ləş di ril mə si eh ti ya cı nı 
or ta ya qo yur. Hə min mə sə lə
nin kö kün də isə so si al in ki şaf 
mo de li du rur.

Şüb hə yox dur ki, müs tə
qil li yi ni əl də et miş döv lət lər 
üçün so si al in ki şaf mo de li 
ya ra dı cı ya naş ma tə ləb edən 
mə sə lə dir. Şüb hə siz, yük sək 
in ki şaf et miş öl kə lə rin təc rü
bə si ni bu ra da nə zə rə al maq 
la zım dır. La kin son hal da 
in ki şaf mo de li ni hər bir cə
miy yə tin özü nə məx sus ta ri xi 
tə ka mül yo lu keç mə si əsa sın
da mü əy yən ləş dir mək la zım 
gə lir. Bü tün bun lar la ya na şı, 
müa sir dövr üçün xa rak te rik 
olan və heç bir cə miy yə tin 
yan ke çə bil mə di yi bir özəl li yi 
unut maq ol maz. Söh bət qlo
bal laş ma şə rai tin də konk ret 
cə miy yə tin in ki şaf mo de li nin 
da ya nıq lı ğın dan və özü nə
məx sus lu ğu nu sax la maq im
kan la rın dan ge dir. 

Qlo bal la şan dün ya da in
for ma si ya nın sü rət li və ge niş
miq yas lı ya yıl ma sı zə ru rə tə 
çev ri lir. Ey ni za man da müx
tə lif sa hə lər də ça lı şan in
san la rın anın da in for ma si ya 
al maq eh ti ya cı ödən mə li dir. 
De yək ki, biz nes lə məş ğul 
olan ada mın da ha çox uğur 
qa zan ma sı in for ma si ya tə mi

na tı ilə sıx bağ lı dır. O cüm
lə dən, trans mil li şir kət lə rin 
dün ya miq ya sın da fəa liy yə ti 
qlo bal sə viy yə də in for ma si ya 
va si tə lə ri nin fəa liy yə tin dən 
bir ba şa ası lı dır. Be lə lik lə, me
dia va si tə lə ri qlo bal miq yas da 
in san la rın hə yat tər zi nə, dü
şün cə si nə, si ya si və iq ti sa di 
pro ses lə rə və mə də niy yə tə 
cid di tə sir edir lər. Dün ya nın 
de mək olar ki, bü tün re gi
on la rı nı əha tə edən qlo bal 
in for ma si ya va si tə lə ri konk
ret mə sə lə lər haq qın da rəy 
ya rat ma ğa qa dir dir. Bu üsul
dan Qərb ic ti mai rə yi ida
rə et mək də ge niş miq yas da 
ya rar la nır. Be lə lik lə, müa sir 
təb li ğat və təş vi qat va si tə lə
ri ilə bü töv bir cə miy yə tin 
«bey ni ni və qəl bi ni yu maq» 
müm kün dür. De mə li, mil
li döv lət üçün mə də niy yət 
sis te mi ni qo ru maq və in ki şaf 
et dir mək, ilk növ bə də si ya si 
mə sə lə dir. Bu ami li döv lət 
qu ru cu lu ğu fəl sə fə si nin əsa
sı na qoy maq isə konk ret geo
si ya si kurs gö tür mək an la mı
nı ve rir. Konk ret ifa də et sək, 
Hey dər Əli ye vin so si al in ki
şaf mo de li, o cüm lə dən mə
də niy yət tu tum lu su ve ren lik 
prin si pi müa sir tə ləb lə rə ca
vab ve rən döv lət çi lik kur su
nun se çil mə si ni şərt lən di rir. 
Bu kurs Pre zi dent İl ham Əli
yev tə rə fi n dən uğur la da vam 
et di ri lir. Şüb hə yox dur ki, bu 
pro ses Azər bay ca nı XXI əs
rin yük sək in ki şaf et miş döv
lət lə rin dən bi ri nə çe vi rə cək.

Bu gün bey nəl xalq aləm
də baş ve rən mü rək kəb və 
na ra hat lıq do ğu ran pro ses lə ri 
nə zər dən ke çi rər kən çı xar
dı ğı mız ən mü hüm nə ti cə 
bu dur ki, müs tə qil li yi ni qa
zan mış döv lə tin ən bö yük 
sər və ti onun sa bit li yi dir. Və 
əgər bu sa bit lik ey ni za man da 
öl kə nin di na mik in ki şa fı nı da 
tə min edə bi lir sə, on da onu 
döv lə tin öz gə lə cə yi ni tə min 
et mək üçün əl də et di yi bö yük 
ta ri xi nai liy yə ti he sab et mək 
la zım dır.
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Heydər Əliyev Fondu 
milli həqiqətlərin 
carçısına çevrilib

Cə nu bi Qaf qaz re gio nun da 
li der li yi ni tə min edən Azər
bay can son il lər də tək cə so si
aliq ti sa di sa hə də de yil, xa ri ci 
si ya sət sfe ra sın da da mü hüm 
uğur la ra im za atıb. Bir vaxt lar 
dün ya xə ri tə sin də ta nın ma
yan, bəd nam er mə ni lob bi si
nin tə si ri ilə müx tə lif təz yiq lə
rə, təh did lə rə, əda lət siz lik lə rə 
mə ruz qa lan, in for ma si ya blo
ka sı şə rai tin də haq lı möv qe yi
ni dün ya ya çat dı ra bil mə yən 
res pub li ka mız bu gün ta mam 
fərq li sta tus da çı xış edir. Ye ni 
dün ya ni za mı nın ger çək lik lə ri
nə ca vab ve rən da xi li və xa ri ci 
si ya sət ye ri dən, mil li ma raq la
rı nı qə tiy yət lə mü da fiə edən, 
Av ro pa nın ener ji təh lü kə siz
li yin də əsas söz sa hi bi nə çev
ri lən Azər bay can dip lo ma tik 
fəa liy yət sfe ra sın da ar tıq mü
da fiə de yil, hü cum tak ti ka sın
dan çı xış edir. 

Bu gün bey nəl xalq bir lik 
res pub li ka mı zı re gi on da sül
hü, in ki şa fı, tə rəq qi ni, sə mə
rə li əmək daş lıq tə şəb büs lə ri ni 
dəs tək lə yən döv lət ki mi ta
nı yır. Azər bay can  yü rüt dü yü 
uğur lu dip lo ma ti ya sa yə sin də 
bəd nam er mə ni lob bi si nin 
məkr və if i ra üzə rin də qu rul
muş qə rəz li təb li ğat si ya sə ti ni 
dar ma da ğın edir. Öl kə rəh bər
li yi nin «hü cum dip lo ma ti ya sı» 
sa yə sin də er mə ni lə rin mü na
qi şə ilə bağ lı ger çək lik lə ri təh
rif et mək, dün ya nı çaş dır maq 
cəhd lə ri də pu ça çı xır. Er mə
nis tan bu gün dün ya da iş ğal
çı lıq si ya sə ti yü rü də rək özü nü 
qlo bal iq ti sa di la yi hə lər dən 
təc rid edən, bü töv lük də Cə
nu bi Qaf qaz re gio nu nun iq ti
sa di in ki şa fı nı lən gi dən döv lət 
ki mi ta nı nır. Tə ca vüz kar döv
lət re gi on da baş qa döv lə tin 
«forpos tu» ki mi çı xış edir və 
sülh da nı şıq la rı nı sü ni şə kil də 
uzat maq la vaxt ud ma ğa ça lı şır.

Son il lər Azər bay ca nın 
xa ric də ki di as po ru, sə fir lik lə
ri ilə ya na şı, ay rıay rı ic ti mai 
qu rum la rın  dər nək lə rin, 
qey rihö ku mət təş ki lat la rı nın, 
cə miy yət lə rin də bu pro ses də 
iş ti ra kı nın in ten siv xa rak ter al
ma sı isə son də rə cə se vin di ri
ci dir. İc ti mai sta tus da fəa liy yət 
gös tər mə si nə bax ma ya raq, 
mil li mə na fe lə rə xid mət edən 
stra te ji əhə miy yət li la yi hə lə ri 
uğur la re al laş dı ran, cə miy yə
tin cid di rəğ bə ti ni və dəs tə
yi ni qa za nan Hey dər Əli yev 
Fon du nun Azər bay can hə qi
qət lə ri nin dün ya ic ti ma iy yə
ti nə çat dı rıl ma sı, öl kə mi zin 
mil limə nə vi ir si nin dün ya 
miq ya sın da ta nı dıl ma sı is ti qa
mə tin də ki ar dı cıl və sis tem li 
fəa liy yə ti bu ba xım dan xü su si 
vur ğu lan ma lı dır.

Ümu mi lik də, Hey dər 
Əli yev Fon du nun pre zi den ti 
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın 
üzə ri nə gö tür dü yü mə su liy
yət li mis si ya çox şa xə li ol ma sı 
ilə diq qə ti çə kir. Hey dər Əli
yev Fon du nun pre zi den ti çox
şa xə li fəa liy yə ti ilə həm də 
so si al əda lət, hu ma nizm, xe
yir xah lıq, in san pər vər lik ki mi 
də yər lə rin Azər bay can ic ti mai 
rə yin də möh kəm lən mə si nə 
ça lı şır. Konk ret la yi hə lə rin re
al laş dı rıl ma sı he sa bı na nə cib 
məq səd lə rin va cib li yi ic ti mai 
fik rə çat dı rı lır, öl kə də ta ri xi 
ənə nə lə ri olan xey riy yə çi lik 
təş viq olu nur. Fon dun pre zi
den ti hə ya ta ke çi ri lən nə ti cəb 
və in san pər vər mis si ya ilə 
bağ lı de yir: «Xey riy yə çi lik, in
san se vər lik, mər hə mət Azər
bay can xal qı nın men ta li te ti nə, 
mə də niy yə ti nə, əsr lər bo yu 
for ma la şan ənə nə lə ri nə xas 
ən gö zəl key fiy yət lər dən bi ri
dir və bu gün biz Hey dər Əli
yev Fon du ola raq, bu ənə nə lə

ri da vam et dir mə yə ça lı şı rıq».
Fond Hey dər Əli yev ir si

nin öy rə nil mə si və təb li ği ilə 
ilə ya na şı, təh sil, elm, sə hiy
yə, id man, eko lo gi ya və di gər 
sa hə lə rə aid proq ram və la yi
hə lə rin ha zır la na raq hə ya ta 
ke çi ril mə si ni qar şı ya məq səd 
qo yub. Xü su sən də təh sil, sə
hiy yə və mə də niy yət la yi hə
lə ri Azər bay can da ic ti mai təş
ki la tın hö ku mə tin si ya sə ti nə 
re al dəs tə yi an la mın da fərq li 
bir ənə nə for ma laş dı rıb. Təş
ki la tın mə də niy yət sa hə sin
də ki la yi hə lə ri də rən ga rəng
li yi ilə diq qə ti çə kir. Ötən 11 
il də UNES KO sə viy yə sin də 
Azər bay ca nın gör kəm li alim
lə ri nin, ya zı çı və bəs tə kar la rı
nın yu bi ley lə ri nin ke çi ril mə si, 
«Ki ta biDə də Qor qud» das ta
nı nın 1300 il li yi nin bey nəl xalq 
miq yas da qeyd olun ma sı, ha
be lə İçə ri şə hə rin Şir van şah lar 
Sa ray Komp lek si nin, Qo bus tan 
Qo ruq Mu ze yi nin və «Atəş
gah»ın YU NES KOnun «Dün
ya irs si ya hı sı»na da xil edil mə
si xa nım Meh ri ban Əli ye va nın 
Azər bay ca nın mil li mə də niy
yə ti nin dün ya miq ya sın da təb
li ği sa hə sin də ki fəa liy yə ti nin 
çox az qis mi dir. Azər bay ca nın 

mil li mü si qi si olan mu ğa mın 
UNES KOnun bə şə riy yə tin 
qey rimad di ir si nin şah əsər
lə ri si ya hı sı na da xil olun ma sı 
də bu fəa liy yə tin nə ti cə si dir. 
Ba kı şə hə rin də müa sir üs lub
da Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə
zi nin ti ki lib is ti fa də yə ve ril mə
si də Fon dun qlo bal la yi hə lə ri 
sı ra sın da mü hüm yer tu tur.

Azər bay can mu si qi si nin 
dün ya da təb li ği məq sə di lə 
20092015ci il lər də Qə bə lə 
ra yo nun da Fon dun təş kil et di
yi bey nəl xalq mu si qi fes ti val
la rın da Qər bin gör kəm li mu
si qi çi lə ri də fə al iş ti rak edib
lər. «Ev ro vi zi on2012» mu si qi 
ya rış ma sı ümu mən Av ro pa da 
Azər bay ca nın zən gin mə də
niy yə ti, mu si qi si, in cə sə nə ti 
ba rə də ki fa yət qə dər dol ğun 
tə əs sü rat for ma laş dı rıb. Nə
ha yət, Fon dun pre zi den ti nin 
Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri ol
du ğu I Av ro pa Oyun la rı Azər
bay ca nı dün ya ya ta nıt maq ba
xı mın dan ye ni im kan lar açıb. 

Fon dun bi la va si tə tə şəb
bü sü və təş ki lat çı lı ğı ilə Bey
nəl xalq Mil lət lər Təş ki la tı nın, 
İs lam Konf ran sı Təş ki la tı nın 
və di gər nü fuz lu qu rum la rın 
dün ya da sa vad sız lı ğın ara
dan qal dı rıl ma sı na, gen der 
bə ra bər li yi nə, mil limə də ni 
müx tə lif i yin, ha be lə uşaq hü
quq la rı nın qo run ma sı na, si vi
li za si ya la ra ra sı dia lo qun ge niş
lən di ril mə si nə, et nik, di ni, ir qi 
ay rı seç ki li yin ara dan qal dı rıl
ma sı na həsr olun muş bir sı ra 
təd bir lə ri nə məhz Ba kı şə hə ri 
ev sa hib li yi edib. Fon dun pre
zi den ti nin İSES KO və UNES
KOnun xoş mə ram lı sə fi ri 
ki mi hə ya ta ke çir di yi mə də ni 
təd bir lər si vi li za si ya la rın dia
lo qu na, in san lar ara sın da sülh 

və ba rı şa, həm rəy li yə, si vil bir
gə ya şa yış məq sə di nə xid mət 
edir. Bu təd bir lər həm də Şərq 
və Qərb mə də ni də yər lə ri ara
sın da kör pü ro lu nu oy na maq la, 
fərq li mə də niy yət lər ara sın da 
or taq tə mas nöq tə lə ri nin ta
pıl ma sı na yö nə lib. UNES KO
nun sa biq baş di rek to ru Koi
şi rio Mat suu ra nın de di yi ki mi, 
«Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı 
YU NES KOnun xoş mə ram lı 
sə fi ri ki mi tək cə öz öl kə si nin 
de yil, dün ya nın qlo bal prob

lem lə ri nin həl lin də ya xın dan 
iş ti rak edir».  

«Bu gün bü tün dün ya nın 
qar şı laş dı ğı ən ağ rı lı prob lem
lər dən bi ri mə nə vi ide al la
rın ucuz laş ma sı, on la rın sax ta 
ide al lar la əvəz edil mə si dir» 
 de yən Azər bay ca nın bi rin ci 

xa nı mı müa sir dün ya nın in
no va si on ye ni lik lə ri fo nun da 
in san la rın birbi rin dən mə nə
vi ba xı mın dan uzaq laş ma sı nı, 
so si al şə bə kə lər də vir tu al ün
siy yə tin ge niş lən mə si fo nun
da ger çək hə yat da alt ru iz min, 
bi ga nə li yin art ma sı nı haq lı 
ola raq bə şə ri prob lem ki mi sə
ciy yə lən di rir. 

İc ti mai əsas lar la fəa liy yət 
gös tə rən Hey dər Əli yev Fon
du nun son 11 il də mil li hə qi
qət lə rin, ilk növ bə də, Xo ca lı 
soy qı rı mı nın dün ya da ta nı
dıl ma sı is ti qa mə tin də hə ya ta 
ke çir di yi məq səd yön lü si ya sət 
di gər qey rihö ku mət təş ki lat
la rı üçün də ör nək sa yı la bi lər. 
Fond Dağ lıq Qa ra bağ mü na

qi şə sin də xal qın üz ləş di yi fa
ciə lə ri əya ni şə kil də gös tə rən 
film lə rin, fo to sə nəd lə rin, ki
tab la rın, di gər küt lə vi nəşr lə
rin ça pı nı və bü tün dün ya da 
ya yıl ma sı nı tə min edir. Bu 
məq səd lə müx tə lif in ter net 
sayt la rı ya ra dı lır, müx tə lif xa
ri ci küt lə vi in for ma si ya va si
tə lə ri nin im kan la rın dan ge niş 
is ti fa də olu nur. Mə sə lən, Fond 
Xo ca lı soy qı rı mı nın 15ci il dö
nü mü ilə 2007ci il fev ra lın 
19dan 26adək Tür ki yə nin 

İs tan bul şə hə rin də və da ha 25 
vi la yə tin də «Xo ca lı həf ə si»ni 
ke çir miş dir. Təd bir lər proq
ra mı çər çi və sin də İs tan bu lun 
mər kə zi mey da nı Tak sim də 
bir sı ra anım mə ra sim lə ri təş
kil olun muş dur. Bun dan baş qa, 
Xo ca lı fa ciə si nin bey nəl xalq 

miq yas da ta nı dıl ma sı ba xı
mın dan 2008ci il fev ra lın 14
də Ber lin də ke çi ril miş «Xo ca lı 
soy qı rı mı və 1915ci il ha di sə
lə rin də ki ger çək lər» ad lı el mi 
konf rans da son də rə cə əhə
miy yət li ol muş dur. Konf rans
da Hey dər Əli yev Fon du nun 
dəs tə yi ilə ha zır lan mış «Xo ca lı 
uşaq la rın gö zü ilə» sər gi si nü
ma yiş et di ril miş, er mə ni qəd
dar lı ğı nı əks et di rən ki tab lar 
pay lan mış dır. 

Fon dun Mosk va nü ma yən
də li yi nin rəh bə ri Ley la xa nım 
Əli ye va nın İs lam Konf ran sı 
Təş ki la tı nın Gənc lər Təş ki la
tı ilə əmək daş lıq çər çi və sin də 
«Xo ca lı ya əda lət!» kam pa ni ya
sı na start ver mə si də bə şər ta

ri xin də ən dəh şət li ci na yət lər
dən olan Xo ca lı soy qı rı mı ilə 
bağ lı hə qi qət lə rin dün ya ic ti
ma iy yə ti nə çat dır maq məq sə
di da şı yır. Bu kam pa ni ya İKT 
Gənc lər Fo ru mu nun Mə də
niy yət lə ra ra sı Dia loq üz rə baş 
ko or di na to ru Ley la Əli ye va nın 
2008ci il ma yın 8də irə li sür
dü yü tə şəb büs əsa sın da hə ya ta 
ke çi ri lir. Tu nis də İSES COnun 
Baş As samb le ya sı nın 10cu ses
si ya sın da im za lan mış pro to kol 
«Xo ca lı ya əda lət» Bey nəl xalq 
Mə lu mat Təş vi qat kam pa ni
ya sı na dəs tək ve ril mə si ni və 
dün ya miq ya sın da təh sil, elm 
və mə də niy yət sa hə lə rin də 
bir gə təd bir lə rin hə ya ta ke çi
ril mə si ni nə zər də tu tur. Ak si
ya nın əsas məq sə di  bey nəl
xalq bir li yi Xo ca lı fa ciə si haq da 
əda lət li mə lu mat lan dır maq dır. 
Bu məq səd lə dün ya nın son il
lər də bir çox öl kə lə rin də «Xo
ca lı ya Əda lət» vebsay tı nın 
təq di met mə mə ra sim lə ri ke
çi ril miş dir. 

İs lam Konf ran sı Təş ki
la tı na üzv öl kə lər Fon dun 
Ru si ya nü ma yən də li yi nin tə
şəb büü nü dəs tək lə yə rək 26 
fev ral  Xo ca lı soy qı rı mı gü
nü nun «Hu ma ni tar fə la kət lər 
qur ban la rı nın xa ti rə si ni an ma 
gü nü» ki mi qeyd olun ma sı 
ba rə də qərar qə bul et miş lər. 
2009cu il dən 26 fev ral ta ri xi 
is lam öl kə lə rin də hu ma ni tar 
fə la kət lər qur ban la rı nın xa ti
rə si ni an ma gü nü ki mi ge niş 
miq yas da qeyd olu nur. 

Bü tün bun lar gös tə rir ki, 
Hey dər Əli yev Fon du nun öl kə 
hə qi qət lə ri nin dün ya miq ya
sın da ya yıl ma sı, Azər bay ca nın 
üz ləş di yi tə ca vüz kar lıq sya sə ti
nin if şa sı is ti qa mə tin də məq
səd yön lü və ar dı cıl iş apar dı ğı
nı bir da ha təs diq lə yir. Fon dun 
bu is ti qa mət də ki fəa liy yə ti, əs
lin də, öl kə də ki di gər qey rihö
ku mət təş ki lat la rı üçün də xoş 
ör nək, nü mu nə dir. İna nı rıq ki, 
hə qi qi və tən pər vər li yə və hu
ma niz mə əsas la nan bu mis si ya 
qar şı da kı il lər də də la yi qin cə 
da vam et di ri lə cək, Azər bay ca
nın üz ləş di yi əda lət siz lik lə rin 
ara dan qal dı rıl ma sı pro se si nə 
san bal lı töh fə ola caq dır. 

“Binəqədi”

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev av qus tun 14də Ba
kı nın Nə si mi ra yo nu nun 
əra zi sin də ki Pi şə və ri, Ca
vad xan, Hü seyn Se yid za də 
kü çə lə rin də hə ya ta ke çi
ri lən abad lıq və ye ni dən
qur ma iş lə rin dən son ra kı 
və ziy yət lə ta nış olub.

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Ha cı ba la 
Abu ta lı bov gö rü lən iş lər lə 
bağ lı döv lə ti mi zin baş çı sı
na mə lu mat ve rib. Bil di ri
lib ki, Pi şə və ri, Ca vad xan, 
Hü seyn Se yid za də kü çə lə
rin də ümu mi lik də 300 min 
kvad rat met rə ya xın sa hə yə 
as falt dö şə nib, yol işa rə lə ri 
iki kom po nent li yük sək key
fiy yət li bo ya lar la rəng lə nib. 

Pi şə və ri kü çə si iki is ti qa
mət li və dörd zo laq lı ol maq
la ge niş lən di ri lə rək əsas lı 
şə kil də ye ni dən qu ru lub. 
Kü çə bo yu sə ki lər ta ma
mi lə ye ni lə nib, ən müa sir 
işıq lan dır ma sis te mi qu raş
dı rı lıb, ye ni ya şıl lıq zo laq la rı 
sa lı nıb. Hey dər məs ci di nə 
ge dən kü çə lə rin ha mı sın da 
abad lıq və ye ni dən qur ma 
iş lə ri hə ya ta ke çi ri lib.

Gö rü lən iş lər lə ta nış lıq
dan son ra Pre zi dent İl ham 
Əli yev Pi şə və ri kü çə si nin 
ye ni dən qur ma dan son ra 
açı lı şı nı bil di rən len ti kə sib.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Ca vad xan və Hü seyn Se yid
za də kü çə lə rin də və bu kü
çə lə rin kə siş di yi əra zi lər də 

apa rı lan abad lıqqu ru cu luq 
iş lə rin dən son ra kı və ziy
yət lə də ta nış olub.

Bu kü çə lə rə də ye ni as
falt ör tü yü dö şə nib, sə ki lər 
və bu ra da kı yol ötü rü cü
sü ye ni dən qu ru lub, ət raf 
abad laş dı rı lıb, ye ni ya şıl lıq 
zo laq la rı sa lı nıb, müx tə lif 
ağac və gül kol la rı əki lib. 
Əsas lı şə kil də ye ni dən qu
rul muş bu kü çə lə rin ha mı
sın da ye ral tı kom mu ni ka
si ya lar və su xət lə ri də yiş
di ri lib, ye ni işıq lan dır ma 
sis te mi qu ru lub.

Bü tün bun lar gös tə
rir ki, öl kə də yolnəq liy
yat komp lek si nin ye ni dən 
qu rul ma sı, ye ni yol la rın 
sa lın ma sı, möv cud olan la
rın isə əsas lı şə kil də tə mir 

olun ma sı ilə bağ lı la yi hə
lər uğur la da vam et di ri lir. 
Ha zır da öl kə də bey nəl xalq 
və res pub li ka əhə miy yət li 
ma gist ral yol la rın sa lın ma sı 
ilə ya na şı, yer li əhə miy yət
li, xü su sən də pay taxt da xi li 
yol la rın müa sir sə viy yə də 
qu rul ma sı na xü su si diq qət 
ye ti ri lir. Bu da tə bii ki, Ba
kı da apa rı lan ge niş miq yas lı 
abad lıq iş lə ri nin mü hüm 
tər kib his sə si dir. Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin tap şı rıq
la rı na əsa sən bu sa hə də 
gö rü lən iş lər həm də Ba kı 
şə hə rin də ki yol lar da av to
mo bil lə rin ra hat hə rə kə ti
nin tə min olun ma sı na və 
tı xac prob le mi nin ara dan 
qal dı rıl ma sı na yö nə lib. 

Yol-nəqliyyat 
kompleksi 
yenidən qurulur
Prezident İlham Əliyev Bakının 
bir sıra küçələrində aparılan 
abadlıq və yenidənqurma 
işlərindən sonrakı vəziyyətlə 
tanış olub 
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Eti mad kör pü sü 

Av qus tun 15də Azər
bay can Res pub li ka sı Baş na
zi ri nin müa vi ni Abid Şə ri fov  
Azad lıq pros pek ti, 200/36 
say lı bi na nın bir qrup sa ki
ni ni qə bul edib. Qə bul da 
Bi nə qə di 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 Mən zil 
Kom mu nal Tə sər rü fa tı De
par ta men ti nin səd ri Rə fa il 
Meh rə li yev, Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti Baş çı
sı Apa ra tı nın və Ba kı Şə hər 
İc ra Ha ki miy yə ti Mən zil 
Kom mu nal Tə sər rü fa tı De
par ta men ti nin mə sul əmək
daş la rı iş ti rak edib lər. 

Qə bul da zə rər çək miş 
10 av to mo bil sa hi bi, zi yan 
dəy miş 4 qey riya şa yış sa

hə si nin sa hi bi və müx tə lif 
mə sə lə lər lə bağ lı 7 ailə din
lə ni lib. Ha di sə za ma nı zə rər 
çək miş 10 av to mo bil sa hi bi
nin hər bi ri nə eks per ti za tə
rə fin dən mü əy yən edil miş 
məb ləğ də kom pen sa si ya nın 
ödə nil mə si ba rə də Azər
bay can Res pub li ka sı Na zir lər 
Ka bi ne ti nin mü va fiq sə rən
cam la yi hə si nin ha zır lan dı ğı, 
bu mə sə lə nin ya xın gün lər
də həll edi lə cə yi ba rə də mə
lu mat ve ri lib. Zi yan çək miş 
şəxs lər gö rü lən təd bir dən 
ra zı qal dıq la rı nı bil di rib lər. 

Bi na da kı qey riya şa yış 
sa hə lə ri nin sa hib lə ri nə mü
va fiq iza hat ve ri lib. On la ra 
bil di ri lib ki, hə min sa hə lər 
yük sək sə viy yə də tə mir olu
na raq sa hib lə ri nin ix ti ya rı na 

ve ri lə cək. Sa kin lə ri na ra hat 
edən di gər su al lar və mü
ba hi sə do ğu ran mə sə lə lər lə 
əla qə dar hər bir sa kin din
lə ni lib. On la rın hər bi ri nə 
qa nee di ci ca vab lar ve ri lib.

Son da qə bul da iş ti rak 
edən lər on la ra gös tə ri
lən diq qət və qay ğı ya gö rə 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti nə və Baş na zi rin 
müa vi ni Abid Şə ri fo vun 
şəx sin də döv lət ko mis si ya
sı na min nət dar lıq la rı nı çat
dı rıb lar.

Mən zil lər də tə mir iş lə
ri nin yük sək sə viy yə də apa
rıl dı ğı da qeyd edi lib. Sent
yab rın so nu na dək mən zil
lə rin tə mi ri nin tam ye kun
la şa raq sa kin lə rin ix ti ya rı na 
ve ri lə cə yi bil di ri lib. 

SİyavuşƏMİRLİ

Ra yon ic ra ha ki miy yət
lə ri ara sın da ilk də fə Bi nə
qə di ra yo nun da ya ra dıl mış 
“Sa kin lə rin Mü ra ci ət Xid
mə ti – 1646” iki il dən çox
dur ki, fəa liy yə ti ni uğur la 
da vam et di rir. Bu xid mə tin 
ya ra dıl ma sın da məq səd və
tən daş məm nun lu ğu nun 
tə mi ni is ti qa mə tin də ye ni 
ya naş ma for ma laş dır maq, 
gös tə ri lən xid mət sə viy yə
si ni yük səlt mək, döv lətvə
tən daş mü na si bət lə ri nin 
key fiy yət cə ye ni müs tə vi də 
in ki şa fı na xid mət et mək, 
bu nun la da döv lət or qa nı 
ilə cə miy yət ara sın da əla
qə ni güc lən dir mək dən iba
rət dir. Xid mə tin ya ra dıl ma
sı döv lət or qa nı ilə əha li nin 
əla qə lə ri ni da ha da möh
kəm lən di rir. Xid mət dən is
ti fa də edən ra yon sa kin lə ri 
həm mə lu mat al maq, həm 
də şi ka yət lə ri ni da ha çe vik 
və ope ra tiv şə kil də mü va fiq 
döv lət or qa nı na çat dır maq 
im ka nı əl də edir lər. 

2015ci ilin iyul ayı əra
zin də “Sa kin lə rin Mü ra ci ət 
Xid mə ti 1646”ya ümu mi
lik də 2731 zəng da xil olub. 
Sa kin lə ri na ra hat edən əsas 
prob lem lər su və ka na li za

si ya mə sə lə lə ri ilə bağ lı 
olub. 

Xid mə tin rəi si Anar 
Sə fə rov bi zim lə söh bə tin
də xid mə tin fəa liy yə ti və 
iyul ayı ər zin də da xil ol muş 
zəng lər ba rə də mə lu mat ve
rib. 2015cü ilin iyul ayı ər
zin də xid mə tə da xil ol muş 
zəng lər ba rə də mə lu mat 
ve rən xid mət rəi si bun la
rı bil di rib: “2015ci ilin iyul 
ayın da 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”da 
ca vab lan dı rı lan zəng lə rin 
sa yı 2731, bir ba şa ca vab lan
dı rı lan zəng lə rin sa yı 2147,  
ya ra dı lan əks əla qə lə rin 
sa yı 856, gün lük or ta zəng 
sa yı 84, tər tib edi lən şi ka
yət və rə qə lə ri nin sa yı 584 

olub. Xid mət sə viy yə si 98,3 
fa iz təş kil edib. Da xil ol muş 
şi ka yət xa rak ter li mü ra ci ət
lə rin 574nün ic ra sı tə min 
edi lib, o cüm lə dən 510u 
tam, 30u qis mən həll olu
nub. Şi ka yət lə rin 34ü mü
va fiq iza hat ve ril mək lə həll 
edi lib, 10u isə ic ra at da dır”.

Anar Sə fə rov qeyd edib 
ki, mü ra ci ət lə rin 389u su 
və ka na li za si ya, 18i qaz 
təc hi za tı, 51i elekt rik ener
ji si, 65i lif prob lem lə ri, 18i 
zi bil və tul lan tı lar la, 4ü kü
çə lə rin işıq lan dı rıl ma sı ida
rə si, 8i ya şı laş dır ma ida rə si, 
16sı sa kin lə ri na ra hat edən 
di gər mə sə lə lər lə əla qə dar 
olub. Xid mə tə ay ər zin də 
16 tə şək kür mü ra ciə ti da xil 
olub.

SİyavuşƏMİRLİ

Bu gün yer lər də əha li ilə 
iş gü zar gö rüş lə rin ke çi ril mə si 
ida rə et mə sis te mi nin mü hüm 
tər kib his sə si nə çev ri lib. Bu, 
da xi li si ya sət də in san ami li
nə, əha li nin ri fah ha lı nın yax
şı laş dı rıl ma sı na xü su si önəm 
ve ril di yi ni bir da ha sü but edir. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin mü
əl li fi ol du ğu bu mü tə rəq qi 
ənə nə res pub li ka mı zın ra
yon la rın da ar dı cıl da vam et
di ri lir, kənd və qə sə bə lər də, 
elə cə də müx tə lif ra yon lar da 
mün tə zəm şə kil də səy yar gö
rüş və qə bul lar təş kil olu nur.

Bi nə qə di ra yon rəh bər li
yi bu mü hüm ami li da im diq

qət də sax la yır. Sa kin lər lə sıx 
ün siy yət qur ma ğa, qar şı lıq lı 
eti mad kör pü sü ya rat ma ğa 
ça lı şır və bu na na il ola bi lir. 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov 
il ər zin də yer lər də sa kin lər
lə gö rüş lər ke çi rir. Hər il be lə 
təd bir lə rə min lər lə və tən
daş qa tı lır, müx tə lif mə sə lə

lər qal dı rı lır və prob lem lər, 
əsa sən, həl li ni ta pır. Ra yon 
ağ saq qal la rı, gənc lər, ic ti mai 
fə al qa dın lar, sa hib kar lar və 
xid mət sa hə lə ri nin təm sil
çi lə ri ilə gö rüş lə ri, ic ra ha
ki miy yə ti apa ra tın da kı fər di 
qə bul la rı da bu sı ra ya əla və 
et sək, ün siy yə tin da ha əha tə
li xa rak ter da şı dı ğı ay dın la şar.

Gö rüş lər za ma nı sa kin lə ri 
na ra hat edən mə sə lə lə rin öy rə
ni lib həll olun ma sı uğur lu fəa
liy yə tə tə mi nat ve rir. Qal dı rı lan 
mə sə lə lər ca ri və pers pek tiv iş 
plan la rı na sa lı nır, cid di nə za rət
də sax la nır, tap şı rıq lar vax tın da 
ic ra olu nur. Baş qa söz lə, re al hə
ya tın nəb zi tu tu lur və va cib mə
sə lə lə rin həl li sü rət lə nir.

Bi lə cə ri qə sə bə sin də ke
çi ri lən səy yar gö rüş də sa kin
lə ri na ra hat edən prob lem lə
rin həl li is ti qa mə tin də atıl mış 
növ bə ti ad dım idi. Gö rüş də 
ra yon rəh bə ri ilə ya na şı, Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı
nın müa vin lə ri, Apa ra tın şö bə 
mü dir lə ri, mə sul iş çi lə ri, hü
quqmü ha fi zə or qan la rı nın, 

döv lət ida rə, mü əs si sə və 
təş ki lat la rı nın, xid mət sa hə
lə ri nin rəh bər lə ri və sa kin lər 
iş ti rak edir di lər. 

Gö rü şü Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov aça raq bu cür 
gö rüş lə rin öl kə baş çı sı İl ham 
Əli ye vin tap şı rı ğı ilə mü tə
ma di ke çi ril di yi ni bil dir di. 
X.İs gən də rov qeyd et di ki, 
və tən daş la rın mü ra ci ət lə ri
nə ba xıl ma sın da əsas prin sip 
qal dı rıl mış prob lem lə rin ya
ran ma sə bəb lə ri nin, bu sa hə
də nə zə rə çar pan nöq san la rın 
dər hal ara dan qal dı rıl ma sı, 
aş kar lı ğın və ob yek tiv li yin, 
ən baş lı ca sı isə in sa na qay ğı
nın tə min edil mə si dir: “Bi

lir si niz ki, cə nab Pre zi den tin 
tap şı rı ğı əsa sın da mü tə ma di 
ola raq ra yo nun müx tə lif əra
zi lə rin də sa kin lər lə gö rüş lər 
ke çi ri rik. Bu gö rüş lə rin bir 
məq sə di var: sa kin lə ri na
ra hat edən prob lem lər lə ye
rin də cə ta nış ol maq və həl li 
yol la rı nı tap maq. Bi lir si niz ki, 
cə nab Pre zi den tin rəh bər li yi 

al tın da Bi nə qə di ra yo nun da 
ge niş abad lıqqu ru cu luq iş lə
ri da vam et di ri lir. An caq gö
rü lən iş lər lə ya na şı, hə lə bir 
sı ra ça tış maz lıq lar da var və 
bu nöq san la rın ara dan qal dı
rıl ma sı is ti qa mə tin də döv lət 
qu rum la rı ilə bir lik də iş lə ri
miz əla qə li da vam edir”.

Və tən daş mü ra ci ət lə ri nin 
tək cə on la rın prob lem lə ri nin 
həl li nə de yil, ey ni za man da 
öl kə nin in ki şa fı na tə kan ve
rən əsas amil lər dən ol du ğu nu 
vur ğu la yan Xa ləd din İs gən
də rov bu mə sə lə nin Bi nə qə di 
ra yo nun da bir mə na lı şə kil də 
diq qət mər kə zin də sax la nıl
dı ğı nı qeyd et di.

Da ha son ra qə sə bə sa kin
lə rin dən Gü la ğa Meh di yev 
çı xış edə rək üz ləş di yi prob le
mi diq qə tə çat dır dı. Qə sə bə 
sa ki ni İmaş Ey va zov isə ra
yon da apa rı lan abad lıq iş lə
ri ni yük sək də yər lən di rə rək 
sa kin lə rin bu iş lər dən məm
nun lu ğu nu bil dir di. 

Təd bir də çı xış edən qə
sə bə sa kin lə rin dən Va qif 
Mür sə lov, Şər qiy yə Na ma zo
va, Sə ki nə Əsə do va, Na zim 
Gül məm mə dov, Ca han gir 
Qo ca yev, Hü seyn Məm mə
dov və baş qa la rı abad lıq və 
qu ru cu luq iş lə ri nə gö rə öl kə 
rəh bər li yi nə min nət dar lıq la
rı nı bil di rə rək on la rı na ra hat 
edən bə zi nöq san və ça tış
maz lıq la rın ara dan qal dı rıl
ma sı nı xa hiş et di lər.

Və tən daş la rı diq qət lə 
din lə yən ra yon ic ra ha ki miy
yə ti nin baş çı sı Xa ləd din İs
gən də rov sa kin lər tə rə fin dən 
qal dı rıl mış mə sə lə lə rin həl li 
ilə əla qə dar aidiy yə ti qu rum
la rın rəh bər lə ri nə tap şı rıq və 
töv si yə lə ri ni ver di.

Abid Şə ri fov Bi nə qə di  
Ra yon İc ra Ha ki miy yə tin də 
qə bul ke çi rib 

İyul ayın da SMX-yə 2731 
zəng da xil olub

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı tə rə
fin dən tə sis edil miş gənc lər 
təş ki lat la rı nın fəa liy yə ti nin 
da ha sə mə rə li təş ki li və on
la rın ra yo nun ic ti maisi ya si 
hə ya tı na ak tiv şə kil də in teq
ra si ya sı məq sə di lə bir sı ra 
gö rüş lər ke çi ri lir. Bu cür gö
rüş lər dən bi ri də Bi nə qə
di ra yo nu, 9cu mik ro ra yon 
əra zi sin də ya şa yan gənc lər lə 
təş kil edi lib.

Gö rüş də YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı Gənc lər Bir
li yi nin səd ri Mah mud Məm
məd za də, Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın 
2 say lı sa hə in zi ba ti əra zi 
dai rə si üz rə nü ma yən də si
nin müa vi ni Ra mal Ağa ma
lı yev, YAP Bi nə qə di ra yon 
Təş ki la tı nın “9cu mik ro ra
yon Gənc lər Təş ki la tı” əra zi 
ilk par ti ya təş ki la tı nın səd ri 
Tu ral Əli yev, bu il ali mək
təb lə rə ke çi ri lən qə bul im ta
han la rın da yük sək nə ti cə lər 
gös tər miş gənc lər, on la rın 
va li deyn lə ri və bir qrup fə al 
gənc iş ti rak edib.

Gö rü şü gi riş nit qi ilə açan 
Mah mud Məm məd za də be
lə gö rüş lə rin önə mi ni xü su si 
vur ğu la yıb. O, ra yon da gənc

lər üçün ya ra dıl mış şə ra it dən 
da nı şa raq bu gün öl kə miz də 
hə ya ta ke çi ri lən döv lət gənc
lər si ya sə ti nin Bi nə qə di ra yo
nun da uğur la ic ra olun du ğu
nu diq qə tə çat dı rıb.

Da ha son ra çı xış edən 
Tu ral Əli yev təd bir iş ti rak çı
la rı na ic ra sı ya xın müd dət də 
plan laş dı rı lan la yi hə lər ba rə
də mə lu mat ve rib. Gənc lə ri 
bu cür təd bir lər də yük sək fə
al lıq gös tər mə yə ça ğı rıb. 

Gö rü şün da va mın da Bi
nə qə di ra yo nun da gənc lər lə 
hə ya ta ke çi ri lən təd bir və la

yi hə lə ri özün də əks et di rən 
vi deo ro lik lər nü ma yiş et di ri
lib. Ra yon gənc lə ri nin tə şəb
bü sü ilə re al laş dı rı lan so si al 
la yi hə lər haq qın da ge niş mə
lu mat ve ri lib. Ey ni za man da, 
9cu mik ro ra yon gənc lə ri 
öz fi kir lə ri ni bö lü şə rək gə
lə cək də gör mək is tə dik lə ri 
la yi hə lər ba rə də fi kir lə ri ni 
bö lü şüb lər. Bu cür gö rüş lə rin 
çox əhə miy yət li ol du ğu nu 
vur ğu la yıb lar. Gö rüş də həm
çi nin bu il yük sək bal top la
ya raq ali mək təb lə rə qə bul 
olun muş gənc lə rin va li deyn

lə ri də öz fi kir lə ri ni səs lən
di rə rək, gənc lə rə gös tə ri lən 
diq qət və qay ğı ya gö rə YAP 
Bi nə qə di ra yon Təş ki la tı nın 
rəh bər li yi nə min nət dar lıq la
rı nı bil di rib lər. 

Qar şı lıq lı fi kir mü ba di lə
lə ri əsa sın da ke çi ri lən gö rü
şün so nun da bu cür gö rüş lə
rin da vam lı lı ğı nın ar tı rıl ma sı 
gün də mə gə ti ri lib. Gənc lə rin 
ra yo nun ic ti maisi ya si hə ya
tın da fə al lı ğı nın da ha da ar
tı rıl ma sı üçün iş lə rin da ha da 
in ten siv ləş di ril mə si qə ra ra 
alı nıb.

MaİLağaxanov

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Gənc lər Fon du nun (ARPGF) 
6cı qrant mü sa bi qə si çər çi
və sin də Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı (YAP) Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın baş tə li mat
çı sı Kub ra Əli yar lı nın “Şə
hid lə ri miz Xa ti rə lər də” ad lı 
la yi hə si üz rə şə hid ailə lə ri 
ilə gö rüş lər ke çi ri lib.

Gö rüş lər də və tə ni mi zin, 
xal qı mı zın mü da fiə si yo lun
da şü ca ət gös tə rə rək qəh rə
man lıq la hə lak ol muş şə hid

lə ri miz dən – Əbül fəz Əli
ye vin, Əf qan Nov ru zo vun, 
Hic ran Zül fi ye vin, Na miq 
Ba ba ye vin, Ne mət Şah mu ra
do vun, Nüs rət İs ma yı lo vun, 
Röv şən İma no vun, Ru zi Hü
sey no vun, Eti bar Xə li lo vun 
və Mil li Qəh rə man Və zir 
Sə di ye vin ailə üzv lə ri iş ti rak 
edib lər.

Gö rüş lər də Azər bay ca
nın əra zi bü töv lü yü, döv lət 
müs tə qil li yi və su ve ren li yi 
uğ run da şə hid ol muş oğul la
rı mı zın hə ya tı və dö yüş fəa
liy yə ti ilə bağ lı ge niş söh bət 
apa rı lıb. Şə hid lə ri miz ba rə də 

ailə üzv lə ri nin xa ti rə lə ri din
lə ni lib. La yi hə nin əsas və zi
fə lə rin dən bi ri ki mi şə hid lə
ri miz ba rə də ailə üzv lə ri nin 
xa ti rə lə ri əsa sın da la yi hə 
rəh bə ri Kub ra Əli yar lı nın 
mü əl lif i yi ilə 152 sə hi fə dən 
iba rət 430 ti raj la ki tab nəşr 
olu nub.

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Gənc lər Fon du nun ma liy yə 
və YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın təş ki la ti dəs tə yi ilə 
baş tu tan la yi hə nin ye ku nu 
ola raq “Şə hid lə ri miz Xa ti rə
lər də” ad lı ki ta bın ge niş təq

di mat mə ra si mi ke çi ri lə cək. 
Bu nun la da və tən pər vər li yi 
özün də tə rən nüm et di rən 
da ha bir ki tab ge niş oxu cu 
küt lə si nə çat dı rı la caq. 

Bil di ri lib ki, la yi hə nin 
hə ya ta ke çi ril mə sin də əsas 
məq səd in san la ra Və tə nə 
və mil lə tə mə həb bət ru
hu nun aşı lan ma sı, on lar 
ara sın da ən mü qəd dəs də
yər lər dən bi ri ki mi və tən
pər vər lik his si nin təb liğ 
edil mə sin dən iba rət dir. Bu 
ki tab həm də Azər bay can 
hə qi qət lə ri ni dün ya ya çat
dır ma ğa xid mət edir. 

Şə hid ailə lə ri ilə gö rüş ke çi ri lib

Gənc lər lə gö rüş
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Ye ni təd ris ili nə  
ha zır lıq da vam edir

ESMİRa

So vet lər dö nə min də baş 
ver miş Əf qa nıs tan mü ha
ri bə sin də şü ca ət gös tər miş 
azər bay can lı əs gər lər keç
dik lə ri mü ba riz dö yüş yo lu 
ilə hər cür hör mət və eh ti ra
ma la yiq dir lər. Əf qa nıs tan da 
xid mət et miş mərd oğul la rı
mız  ve te ran la rı mız bu gün 
də öl kə miz də hər bi sa hə nin 
in ki şa fı na öz xid mət lə ri ni 
gös tə rir lər. 

Əf qa nıs tan Ve te ran la rı 
İc ti mai Bir li yi gənc lə rin or
du ya ha zır lan ma sı, on la rın 
və tən pər vər lik tər bi yə si, 
xü su si lə Si lah lı Qüv və lə
rin şəx si he yə ti nin dö yüş 

ru hu nun, mə nə vipsi xo lo ji 
ha zır lı ğı nın yük səl dil mə si 
is ti qa mə tin də məq səd yön
lü iş lər apa rır. Bu ya xın lar
da bir li yin bir qrup üz vü 
Mü da fiə Na zir li yi nin dəs
tə yi ilə cəb hə böl gə sin də 
olub, əs gər lər lə gö rü şüb lər. 
Təş ki la tın Bi nə qə di ra yon 
şö bə si nin səd ri Mə həd din 
Rüs tə mov və bir ne çə üz vü 
hə min gö rüş də iş ti rak edib. 

Bu nun la əla qə dar av
qus tun 19da Res pub li ka 
Ve te ran lar Şu ra sın da Əf qa
nıs tan Ve te ran la rı İc ti mai 
Bir li yi nin mət bu at konf ran
sı ke çi ri lib. Əv vəl cə cəb hə 
böl gə si nə edi lən sə fər lə 
bağ lı vi deoçarx nü ma yiş et
di ri lib. Əf qa nıs tan Ve te ran
la rı İc ti mai Bir li yi nin səd ri, 
Qa ra bağ mü ha ri bə si nin iş ti
rak çı sı Mə həm məd Və li yev 
sə fər lə bağ lı KİV nü ma yən
də lə ri nə ət raf lı mə lu mat 
ve rib. Onun söz lə ri nə gö rə, 
Za kir Hə sə no vun mü da fiə 
na zi ri və zi fə si nə tə yi na tın
dan son ra ve te ran la ra qar şı 
diq qət xey li ar tıb. Ve te ran
la rın cəb hə böl gə si nə sə fə ri 
də na zir lik tə rə fin dən yük

sək sə viy yə də təş kil olu nub.
Bun dan əv vəl də bir ne

çə də fə bu cür tə şəb büs lə ri
nin ol du ğu nu de yən M.Və
li yev qeyd edib ki, mə sə lə yə 
na zir li yin o dövr kü rəh bər
li yi tə rə fin dən ma raq gös
tə ril mə mə si sə bə bin dən 
sə fər lər baş tut ma yıb: “Biz 
bir ne çə də fə be lə tə şəb
büs lə çı xış et miş dik, am ma 
bir sı ra sə bəb lər dən bu baş 
tut ma mış dı. Cəb hə böl gə
sin də bir sı ra gö rüş lər ke çir
dik. Maa rif ən di ri ci söh bət
lər apar dıq. Hər bi his sə lə rin 
şəx si he yə ti, elə cə də yer li 
əha li ilə gö rü şüb, on la rın şi
ka yət lə ri ni din lə dik. Tə mas 
xət tin də xid mə ti şə ra it lə 

ta nış ol duq. Gənc əs gər lə rə 
müx tə lif hər bi pe şə lər üz rə 
nü mu nə vi dərs lər keç dik. 
Ümid edi rəm ki, bu cür sə
fər lər da vam lı ola caq”.

Bil di ri lib ki, Əf qa nıs tan 
ve te ran la rı nı Şəm kir şə hə
rin də Azər bay ca nın Mil li 
Qəh rə ma nı, ge ne ralley te
nant Röv şən Ək bə rov qar şı
la yıb. M.Və li yev bu sə fə rin 
hər bi his sə lə rin şəx si he
yə ti nin, ha be lə yer li əha
li nin dö yüş ru hu nun, mə
nə vipsi xo lo ji ha zır lı ğı nın 
yük səl dil mə sin də müs təs na 
rol oy na ya ca ğı na əmin li yi ni 
de yib. Sə fə rin iş ti rak çı la
rı To vuz, Qa zax, Gə də bəy, 
Ağ dam, Tər tər, Go ran boy 
böl gə lə rin də ön sən gər lər
də olub lar. Sədr Əf qa nıs tan 
mü ha ri bə si ve te ran la rın dan 
“Qır mı zı Dö yüş Bay ra ğı” 
or de ni ilə eh ti yat da olan za
bit Şa kir Əh mə do vun, “Qır
mı zı Ul duz” or den li Əbül fət 
Hü sey no vun, “İgid li yə gö
rə” me da lı ilə təl tif olun muş 
Mə həd din Rüs tə mo vun 
cəb hə böl gə si nə sə fər edən
lər ara sın da ol duq la rı nı diq
qə tə çat dı rıb. 

Mə həd din Rüs tə mov çı
xı şın da bil di rib ki, res pub li
ka mız mü ha ri bə şə rai tin də
dir və tor pa ğı mı zı qo ru maq 
hər bi ri mi zin və tən daş lıq 
bor cu dur: “Əra zi si nin 20 
fai zi düş mən əsa rə ti al tın
da olan Və tə ni miz biz dən 
da ha bö yük hü nər lər göz
lə yir. Bü tün gü cü müz lə bu 
cən nət di ya rı göz bə bə yi miz 
ki mi qo ru ma lı, onun in ki
şa fı üçün əli miz dən gə lə ni 
et mə li yik. Gə lə cə yi miz olan 
gənc nəs li və tən pər vər ruh
da tər bi yə et mə li yik ki, tor
pa ğı mı za, yurdyu va mı za 
olan sev gi on la rın qa nı na, 
ca nı na hop sun. Və tən, sa də
cə, mü əy yən sər həd lə ri olan 

coğ ra fi bir mə kan de yil. Və
tən xü su si sev gi və hör mə tə 
la yiq mü qəd dəs tor paq dır. 
Biz və tə nin su yu nu içir, çö
rə yi ni ye yir, ha va sı nı udu ruq. 
Evi miz, kən di miz, oba mız bu 
tor paq lar da dır. Ataba ba la rı
mız bu tor paq lar da ya şa mış, 
onu be cər miş, qo ru muş, uğ
run da vu ruş muş dur. On lar 
qə dim tor paq la rı mız üçün 
can la rın dan ke çib, şə hid
lik zir və si nə yük səl miş lər. 
Azər bay ca nın bü töv lü yü uğ
run da can la rın dan ke çən şə
hid lə ri miz gənc lə ri miz üçün 
ör nək dir. Hər bir Azər bay
can və tən da şı qəh rə man la
rı nı ta nı ma lı, on la rın keç di yi 
hə yat yo lu nu bil mə li dir. Dö
yüş böl gə si nə təş kil olu nan 
sə fər də bir növ təb li ğat xa
rak te ri da şı yır. Biz hər za man 
əs gər lə ri mi zin ya nın da yıq. 
Tor paq la rı mı zı qo ru ma ğa 
hər an ha zı rıq”.

Çı xış edən di gər təd
bir iş ti rak çı la rı da gö rü lən 
iş lə rin hər bi qul luq çu la rın 
dö yüş ru hu nun və mə nə vi
psi xo lo ji ha zır lı ğı nın yük səl
mə si nə yö nəl di yi ni vur ğu la
yıb lar. 

M.oRucov

Bi nə qə di ra yo nun da 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri sis
tem li şə kil də da vam et di ri lir. 
Ha va la rın əl ve riş li keç mə si 
ilə əla qə dar ra yo nun ay rı
ay rı ya şa yış mas siv lə rin də 
yol la ra və kü çə lə rə as falt 
ör tü yü nün dö şə nil mə si iş
lə ri uğur la ge dir. Bu ba rə də 
əmək da şı mı za Bi nə qə di Ra
yon Mən zilKom mu nal Tə
sər rü fat Bir li yi nin (MKTB) 
baş mü hən di si Və li Əli yev 
mə lu mat ve rib. 

O bil di rib ki, ha zır da 7ci 
mik ro ra yon da  A.Ku nan ba
yev 5/13 ün va nın da av to mo
bil yo lu nun tex ni ki şərt lə rə 
ca vab ver mə yən his sə lə ri nə 
as falt ör tü yü nün çə kil mə si 
iş lə ri da vam et di ri lir. Onun 
söz lə ri nə gö rə as falt lan ma 
iş lə ri nin mər hə lə li şə kil də 
MKTBə məx sus du gər əra
zi lər də də hə ya ta ke çi ril mə
si nə zər də tut lub. 

Baş mü hən dis qeyd edib 
ki, bu pro ses ey ni za man da 
as falt ör tü yü sı ra dan çıx mış 
ay rıay rı mə həl lə lər də də 

da vam et di ri lə cək: “Məq sə
di miz bu dur ki, qı sa za man 
ər zin də as falt la ma iş lə ri 
nə zər də tu tu lan bü tün əra
zi lər də ba şa çat dı rıl sın. Bu
nun la ya na şı, qu ru ma məx
sus əra zi lər də tə miz lik iş lə
ri nə və zi bi lin da şın ma sı na 
da xü su si diq qət yet ri lir. Yay 
ay la rın da əra zi lə rin tə miz 
sax la nıl ma sı və zi bi lin vax
tın da yı ğış dı rıl ma sı ilə bağ lı 
qu ru mun ta be çi li yin də olan 
mən zil is tis mar sa hə lə ri nin 
rə is lə ri nə cid di tap şı rıq lar 
ve ri lib”.

ESMİRaoRucova

 Azər bay can da is tə ni lən 
sa hə də, o cüm lə dən təh sil də 
in ki şaf nə zə rə çar pa caq də rə
cə də ar tıb. Ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin “Təh sil mil lə tin gə
lə cə yi dir” de yi mi ni əl də rəh
bər tu tan Azər bay can döv lə ti 
bu sa hə yə xü su si diq qət lə 
ya na şır. İn di öl kə nin tək cə 
iri şə hər lə rin də de yil, ey ni 
za man da böl gə lə rin də də ən 
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve rən 
mək təb lər in şa edil mək də dir. 
Hər il res pub li ka mız da on lar
la ye ni mək təb is ti fa də yə ve
ri lir və ya əsas lı tə mir olu nur. 
Hə min mək təb lə rin is ti fa də
yə ve ril mə sin də Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye vin şəx sən 
iş ti ra kı təh si lə gös tə ri lən qay
ğı nın ba riz nü mu nə si dir. 

Təh si lin in ki şaf kon sep
si ya sın dan irə li gə lən müd
dəa lar Bi nə qə di ra yo nun dan 
da yan keç mə yib. Ha zır da bu 
ra yon da 32 tam or ta mək təb 
fəa liy yət gös tə rir. Bu təh sil 
ocaq la rı nın hər bi ri müa sir 
tə ləb lə rə ca vab ve rir. Mək təb
lər də ya ra dı lan şə ra it, ni zam
in ti zam, mü əl lim lə rə, elə cə də 
şa gird lə rə gös tə ri lən qay ğı Bi
nə qə di də təh si lin in ki şa fı na öz 
fay da sı nı ver mək də dir. Ra yo
nun mək təb lə rin də təh sil alan 
şa gird lər qə bul im ta han la rı za
ma nı yük sək bal top la ya bi lir
lər. Bu il ke çi ri lən qə bul im ta
han la rı za ma nı da ra yo nun bir 
sı ra mək təb lə ri nin mə zun la rı 
fərq lə nib lər. Şa gird lə rin yük
sək bal lar top la ma sı ol duq ca 
se vin di ri ci dir. Çün ki on la rın 
hər bi ri özü nün sa va dı, bi li yi, 
ba ca rı ğı ilə gə lə cək də müx tə
lif sa hə lər də xal qı mı za xid mət 
edə cək lər. Xal qı mız be lə gənc
lər dən çox şey göz lə yir. Bu 
gənc lər döv lə ti mi zin iq ti sa di, 
si ya si nü fu zu nun art ma sı na öz 
töh fə lə ri ni ve rə cək lər. Döv lə
ti mi zin gə lə cə yi məhz bu cür 
gənc lə rə dən ası lı dır. Şüb hə siz 
ki, yük sək nə ti cə əl də edə rək 
ali mək təb lə rə da xil ol maq 
asan ba şa gəl mir. Bu nun üçün 
səy lə ça lış maq, or ta mək təb də 
ke çi ri lən dərs lə rə diq qət lə ya
naş maq, mü əl lim lə rin ver di yi 

tap şı rıq la ra əməl et mək tə
ləb olu nur. Əl bət tə bu sa hə də 
mü əl lim lə rin ro lu xü su si vur
ğu lan ma lı dır. Gə lə cə yin kadr
la rı məhz or ta mək təb lər də, 
mü əl lim lə rin nə za rə ti al tın da 
ye ti şir. 

Ye ni təd ris ili nin baş lan
ma sı na sa yı lı gün lər qa lır. Ra
yon əra zi sin də fəa liy yət gös
tə rən mək təb lər də də ha zır
lıq lar da vam et di ri lir. Bi lə cə ri 
qə sə bə sin də yer lə şən 297 
say lı or ta mək təb də təd ris ili
nə ha zır lıq la bağ lı bir sı ra iş lər 
gö rül müş dür. 

Gö rü lən iş lər lə ta nış ol
maq məq sə di lə yo lu mu zu 
sö zü ge dən mü əs si sə dən sal
dıq. Mə lu mat üçün bil di rək 
ki, mək təb də 1900ə ya xın 
şa gird təh sil alır. On la ra el
min, təh si lin sir lə ri ni 190 mü
əl lim öy rə dir. Bu il ke çi ri lən 
qə bul im ta han la rın da mək
tə bin 3 mə zu nu 600, 9u isə 
500dən yu xa rı bal top la yıb. 
Şa gird lə rin ali mək təb lə rə 
qəbul fai zi 55dən yu xa rı dır. 
Təh sil müəs  si sə si nin məzun
la rın dan 8 nə fə ri Tür ki yə ali 
mək təb lə ri nə, 13 nə fə ri isə 
kol lec lə rə qə bul olu nub. 

Şa gird lə rin nə ti cə lə ri nin 
qə na ət bəxş ol du ğu nu de
yən mək tə bin di rek to ru Fa
zil Məm mə dov bu cür yük
sək nə ti cə lə rin mü əl lim lə rin 
gər gin əmə yi sa yə sin də əl də 
olun du ğu nu diq qə tə çat dır dı: 
“Mən 10 il dən at rıq dır ki, təh
sil mü əs si sə nin rəh bə ri iş lə yi
rəm. Qeyd et mək is tər dim ki, 
əv vəl lər mək tə bi miz də qə bu
lun sə viy yə si 1920 fa iz təş kil 

edir di. İn di isə bu rə qəm da ha 
yük sək dir. Di gər il lər də ol du
ğu ki mi, bu il ki nə ti cə miz də 
ürə ka çan dır. Bu, bi zi çox se
vin di rir. Dü zü nü de yim ki, biz 
ən azı 8 nə fər şa gir di mi zin 
yük sək bal top la ya ca ğı nı dü
şü nür dük. Gö rü nür, im ta han 
za ma nı hə yə ca nın ol ma sı öz 
tə si ri ni gös tə rib. Mən şa gird
lə ri mi zi və mü əl lim lə ri mi zi 
təb rik edi rəm. Bu il tə lə bə 
adı nı alan bü tün şa gird lə ri
mi zə uğur lar ar zu la yı ram. 
Əmi nəm ki, on la rın hər bi ri 
gə lə cək də Azər bayc nın in ki
şa fı üçün ça lı şacq lar. 297 say lı 
mək təb də hər bir şə ra it möv
cud dur. Bu isə təh si lin yük sək 
sə viy yə də ol ma sı na im kan ve
rir. Biz bu ra da təh sil lə ya na şı, 
ni zamin ti za ma da xü su si diq
qət ye ti ri rik. He sab edi rəm ki, 
hər bir or ta mək təb gə lə cə
yin şəx siy yət lə ri ni ye tiş di rir. 
Bi zim mək tə bi miz də də be
lə dir. Şəx siy yət ye tiş dir mək 
is tə yir sən sə, bu işin tə mə li 
güc lü ol ma lı dır. Yə ni ni zam
in ti zam, tə limtər bi yə yə xü
su si önəm ve ril mə li dir. Təc
rü bə mə əsas la na raq de yə bi
lə rəm ki, in ti zam lı şa gird həm 
də yük sək təh si lə can atır. Bu 
ba xım dan tə limtər bi yə işi 
xü su si əhə miy yət kəsb edir. 
Mü əl liml lə ri miz ni zamin ti
zam mə sə lə sin də və təd ris
də xü su si fə al lıq gös tə rir lər. 
On lar şa gird lə rə nə va ziş lə 
ya na şıb lar. Biz bu ra da təh sil 
alan uşaq la rın da ha ge niş tə
fək kü rə ma lik ol ma la rı üçün 
on la rın res pub li ka üz rə ke çi
ri lən olim pia da lar da iş ti ra kı nı 

tə min edi rik. Bu cür sı naq lar 
şa gird lə rin han sı bi li yə ma lik 
ol ma sı nı üzə çı xa rır. İna nı ram 
ki, mək tə bi miz təh sil də, tər
bi yə də ye nə də ön sı ra lar da 
ola caq. Mə zu n la rı mı zın sə si 
yük sək ali mək təb lər dən eşi
di lə cək”. 

Söh bət za ma nı di rek tor 
onu da bil dir di ki, ye ni təd ris 
ili nə ha zır lıq la bağ lı gö rü lən 
iş lə rə ye kun vu ru lub. Mək təb 
uşaq la rı qə bul et mə yə tam ha
zır dır: “Mək tə bin hə yə tin də 
abad lıq iş lə ri gö rü lüb. Əra zi
də ya şıll laş dır ma iş lə ri apa rıl
mış,üzüm tə nək lə ri sa lın mış,  
xey li say da mey və ağac la rı 
əkil miş dir. Biz əra zi də su
var ma sis te mi də ya rat mı şıq. 
Düz dür bu müa sir sə viy yə də 
ol ma sa da ya şıl lı ğın qo run ma
sı nı tə min edə bi lir. Yay möv
sü mün də si nif otaq la rın da kos
me tik tə mir apa rı lıb. Qı rı lan 
par ta lar, stul lar, şkaf ar tə mir 
olu nub. Bir söz lə, mək tə bi mi
zin şa gird lə ri, va li deyn lər biz
dən tam ra zı qa la caq lar”. 

Bu il təh sil mü əs si sə sin də 
bi rin ci si nif ə rə şa gird qə bu
lun da say ar tı mı mü şa hi də 
olu nub. Ötən dərs ilin də 236 
nə fər şa gird mək tə bə qə bul 
olub. Bu il isə on la rın sa yı 
250yə ya xın dır. 150 dən ar
tıq şa gir din sə nə di on layn qə
bu lu olu nub. Bu il həm də rus 
böl mə si nə sə nəd ve rən lə rin 
sa yı xey li də rə cə də ar tıb. Fa
zil mü əl lim bu nu gə lə cək də 
uşaq la rın or ta mək tə bu bi
tir dik dən son ra MDB öl kə lə
rin də ali təh sil al maq is tə yi ilə 
əla qə lən di rir.

MaİLağaxanov

Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı (YAP) Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın in zi ba ti bi na sın da 
“Xo ca sən Gənc lər Təş ki la tı” 
əra zi ilk par ti ya təş ki la tı nın 
tə sis yı ğın ca ğı ke çi ri lib.  Yı
ğın caq da YAP Bi nə qə di ra
yon təş ki la tı nın səd ri Ra miz 
Gö yü şov, təş ki la tın Gənc lər 
Bir li yi nin səd ri Mah mud 
Məm məd za də, Apa rat rəh
bə ri Se vinc Ab dul la ye va, 
di gər əmək daş lar və Xo ca
sən qə sə bə sin dən olan fə al 
gənc lər iş ti rak edib lər. 

Yı ğın ca ğı gi riş sö zü ilə 
açan Ra miz Gö yü şov gənc
lə ri sa lam la ya raq on la rı Bi

nə qə di ra yon təş ki la tı nın in
zi ba ti bi na sın da gör mək dən 
məm nun ol du ğu nu bil di rib. 
Sədr bu ilin iyun ayın da öl
kə miz də ke çi ri lən Ba kı2015 
I Av ro pa Oyun la rı na to xu
na raq bu təd bi rin öl kə miz 
üçün bö yük əhə miy yə tin
dən da nı şıb.

Na tiq qeyd edib ki, Azər
bay ca nın bü tün sa hə lər də 
əl də et di yi uğur lar cə nab 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi ilə hə ya ta ke çi ri
lən məq səd yön lü si ya sə tin 
nə ti cə si dir. Onun söz lə ri nə 
gö rə, ulu ön dər Heyd rə Əli
yev tə rə fin dən əsa sı qo yu lan 
bu si ya sə tin bu gün də da
vam et di ril mə si öl kə mi zin 

gə lə cək uğur la rı na zə min 
ya ra dır. Məhz bu nun nə ti
cə si dir ki, Azər bay can əl də 
et di yi nai liy yət lə rə gö rə bü
tün dün ya nın diq qət mər kə
zin də dir. 

R.Gö yü şov öl kə miz
də hə ya ta ke çi ri lən uğur lu 
gənc lər si ya sə tin dən də da
nı şıb. Par ti ya gənc lə ri ni da
im öz üzər lə rin də ça lış ma ğa, 
da ha fə al ol ma ğa ça ğı rıb.

Son ra yı ğın ca ğın gün də
li yin də du ran mə sə lə lər elan 
edi lib. Yı ğın caq iş ti rak çı la rı
nın səs ver mə si nə əsa sən, 
“Xo ca sən Gənc lər Təş ki la tı” 
Əra zi İlk Par ti ya Təş ki la tı na 
7 nə fər dən iba rət İda rə He
yə ti se çi lib. İda rə He yə ti nin 

qə ra rı ilə par ti ya nın  fə al 
gənc lə ri Qar tal Bu daq lı təş
ki la tın səd ri, Gü nay Zey nal
lı və Kə nan Alı yev isə sədr 
müa vin lə ri se çi lib lər.

Yı ğın caq da çı xış edən 
Qar tal Bu daq lı və di gər 
gənc lər on la ra gös tə ri lən 
eti ma da gö rə təş ki lat rəh
bər li yi nə və Xo ca sən gənc
lə ri nə öz min nət dar lıq la rı nı 
bil di rib lər. On lar bun dan 
son ra kı fəa liy yət lə rin də bu 
eti ma dı doğ rul da caq la rı nı 
diq qə tə çat dı rıb lar. 

Yı ğın caq da çı xış edən 
Se vinc Ab dul la ye va ye
ni se çi lən gənc lə ri təb rik 
edə rək on la ra gə lə cək fəa
liy yət lə rin də uğur lar ar zu
la yıb. Qeyd edib ki, Bi nə qə
di gənc lə ri hər za man fə al 
olub lar. On lar bun dan son
ra kı fəa liy yət lə rin də də da
im fə al ol ma lı, ic ti maisi ya si 
pro ses lər də ya xın dan iş ti rak 
et mə li dir lər.

Par ti ya nın Gənc lər Bir li
yi nin səd ri Mah mud Məm
məd za də isə çı xı şın da YAP 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
Gənc lər Bir li yi tə rə fin dən 
hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lər 
ba rə də ge niş mə lu mat ve
rib. O, gənc lə ri bu cür la yi
hə lər də fə al iş ti rak et mə yə 
ça ğı rıb.

Əra zi ilk par ti ya təş ki la tı nın 
tə sis yı ğın ca ğı ke çi ri lib

Ve te ran lar cəb hə  
böl gə lə ri nə mün tə zəm  
sə fər edə cək lər

7-ci mik ro ra yon da yol la rın  
tə mi ri nə baş la nı lıb
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 – Ca han gir mü əl lim, ön
cə şə hər sal ma ilə bağ lı mə lu
mat ver mə yi ni zi xa hiş edər
dik. 

– Şə hər sal ma məs kun laş
ma nın ən eli tar bir for ma sı
dır. Şə hər sal ma in san lar üçün 
sağ lam, təh lü kə siz və mü na
sib hə yat fəa liy yə ti şə rai ti nin 
tə min edil mə si nə xid mət 
edir. Tə bii ki, bu pro se sin hə
ya ta ke çi ril mə si üçün əv vəl cə 
mü va fiq şə hər sal ma sə nə di 
ha zır lan ma lı dır. Bu tip li sə
nəd lə rin da ha çox ya yıl mış 
for ma sı ümu mi plan dır. Bu, 
da ha çox re gi on la rı əha tə edir. 
On dan son ra Baş Plan gə lir və 
ən nə ha yət, mü fəs səl plan
laş dır ma la yi hə lə ri ha zır la nır. 
Bu üç sə nəd şə hər sal ma da 
in san la rın eh ti ya cı nın ödə nil
mə si üçün zə ma nət ve rir. Bu 
sə nəd lər müx tə lif pe şə sa hib
lə ri tə rə fin dən ha zır la nan dan 
son ra o ge niş mü za ki rə olu
nur. Şə hər sal ma və Ti kin ti 
Mə cəl lə si nin tə ləb lə ri nə gö
rə, hə min sə nəd lər müt ləq 
əra zi də ya şa yan əha li tə rə
fin dən  bə yə nil mə li dir. Yə ni, 
on lar la da mü za ki rə lər apa rıl
ma lı dır. So vet lər dö nə min də 
yal nız la yi hə çi lə rin mü əy yən 
elə di yi qə rar əsas gö tü rü lür
dü sə, in di ye ni mə cəl lə də 
cə miy yə tin fik ri önə çə ki lib. 
Ar tıq cə miy yə tin in tel lek tu al 
sə viy yə si o qə dər in ki şaf edib 
ki, əha li nin rə yi şə hər sal ma 
ami li nə çev ri lib. Bir mə sə lə ni 
qeyd et mək la zım dır ki, Pre
zi dent İl ham Əli ye vin təs diq 
et di yi və 2013cü il yan va rın 
1də qüv və yə mi nən Şə hər
sal ma və Ti kin ti Mə cəl lə si nə 
əsa sən bu sa hə də  fəa liy yə
ti xey li de mok ra tik ləş di ri lib. 
Əgər əv vəl lər çox xır da bir 
ti kin ti işi bö yük pro ses lər dən 
ke çir di sə, in di mə lum sə rən
cam dan son ra bu mə sə lə lər 
xey li sa də ləş di ri lib. 

– Siz cə, Ba kı nın han sı 
əra zi lə ri şə hər sal ma nın tə
ləb lə ri nə ca vab ve ri r?

– Şə hər sal ma da iki va cib 
amil nə zər də tu tu lub. Bi rin
ci si, şə hə rin, ya şa yış məs kə
ni nin yer ləş di yi əra zi, ikin ci
si, əha li. Əra zi plan laş dır ma 
sə nə di nin  funk si ya sı əra zi də 
elə şə ra it ya rat maq dır ki, ora
da ya şa yan in san la rın da vam
lı və da ya nıq lı hə yat fəa liy yə ti 
tə min olun sun. Tə bii ki, ta ri
xən məs kun laş ma əra zi lə ri 
han sı sa çay la rın kə na rın da, 
da ha çox kənd tə sər rü fa tı 
üçün əl ve riş li əra zi lər də sa
lı nıb. La kin il lər keç dik dən 
son ra  şə hər lər əsa sən kənd 
tə sər rü fa tı üçün ya rar lı ol
ma yan əra zi lər də sa lın ma ğa 
baş la yıb.  Bu za man şə hər də 
da ha çox coğ ra fi rel yef əsas 
gö tü rü lüb. Yə ni hə min rel
ye fə uy ğun ola raq şə hər də 
in san la rın ge dişgə li şi nin, 
gö rün tü nün tə min olun ma sı 
və ha mı üçün ey ni mə ka na 
bax ma ğa şə rai tin ya ra dıl ma sı 
bu və ya di gər mə sə lə lər əsas 

gö tü rül mə li dir. Şə hər sal ma 
üçün ən mü na sib əra zi lər 
am fi te atr qu ru lu şu na ma lik 
əra zi lər sa yı lıb. Ta ri xən Ba
kı da şə hər sal ma ba xı mın
dan çox nü mu nə vi am fi te atr 
möv cud dur. Am ma bun la rın 
içə ri sin də hər bir ra yo nun 
özü nə məx sus xü su siy yət lə ri 
var. Ye ri gəl miş kən, Ba kı şə
hə ri nin Bi nə qə di ra yo nu öz 
xü su siy yə ti nə gö rə Ba kı nın 
di gər ra yon la rın dan fərq lə
nir. Ay dın mə sə lə dir ki, Bi nə
qə di ra yo nu ta ri xən möv cud 
olan kənd və qə sə bə lər dən 
iba rət dir. Həm də mo dern 
şə hər sal ma ob yekt lə ri olan 
mik ro ra yon la rı var. Xa tır la
dım ki, bu cür ya şa yış mas si vi 
Ba kı nın iki ra yo nun da– Bi nə
qə di və Nə si mi ra yon la rın da 
möv cud dur. Ən çox mik ro
ra yon lar isə Bi nə qə di ra yo nu 
əra zi sin də yer lə şir. 

Qon şu Nə si mi ra yo nun
dan fərq li ola raq Bi nə qə di 
ra yo nun da Bi nə qə di, Bi lə cə
ri, M.Ə.Rə sul za də, Xo cə sən 
və 28 May ki mi qə sə bə lər 
var. Sö zün hə qi qi mə na sın
da, bun lar şə hər sal ma nöq
te yi– nə zə rin dən Bi nə qə di yə 
özü nə məx sus ya naş ma nın ol
ma sı nı tə ləb edir. Am ma hər 
bir şə hə rin, əra zi nin in ki şa fı 
üçün əra zi plan laş dır ma sə
nə di va cib şərt dir. Bi nə qə di 
ra yo nu üçün bu gün ən va cib 
sə nəd mü fəs səl plan laş dır
ma la yi hə si dir. Çox tə əs süf ə 
de yi rəm ki, son 30 il də Bi nə
qə di ra yo nu əra zi si ni zam sız 
məs kun laş ma ya mə ruz qa
lıb. Yə ni, ək sər ti ki li lə ri bir
mər tə bə li ev lər dən iba rət 

olan Su lu tə pə və Xo cə sən 
şə hər sal ma ba xı mın dan çox 
sə mə rə li is ti fa də olu na bi
lə cək, xü su si pey zaj ya ra dı la 
bi lən bir əra zi dir. Am ma əra
zi plan laş dır ma sə nə di nin ol
ma ma sı sə bə bin dən biz bun
la rı re al laş dı ra bil mə mi şik. 
Bü tün bun lar heç də ay rıay rı 
adam la rın gü na hı uc ba tın dan 
baş ver mə yib. Əsa sən, 90cı 
il lər də mən fur qon şu la rı mı
zın apar dı ğı çir kin si ya sə tin 
nə ti cə si ola raq soy daş la rı mız 
Er mə nis tan əra zi sin də ki ta
ri xi tor paq la rı mız dan, Dağ
lıq Qa ra bağ dan və ət raf ra
yon lar dan məc bu ri şə kil də 

Ba kı ya üz tu tub lar. Ya ran mış 
çə tin lik lər nə ti cə sin də hə
min in san lar ni zam sız şə kil
də Ba kı da ya taq xa na lar da, 
uşaq bağ ça la rın da, mək təb
lər də, ay rıay rı fər di ev lər də, 
ya xın la rı nın mən zil lə rin də, 
o cüm lə dən şə hə rət ra fı qə
sə bə lər də məs kun laş ma lı 
olub lar. Çox tə əs süf ər ol sun 
ki, bu in san lar  bir his sə si bu 
gün də ya taq xa na lar da ağır 
şə ra it də ya şa maq da dır lar. 
Am ma bu da hə qi qət dir ki, 
qaç qın və məc bu ri köç kün 
sta tu su na ma lik ol ma yan in
san lar da hə min il lər ya ran
mış ağır və ziy yət dən is ti fa də 
edə rək Ba kı ət ra fı əra zi lər də 

öz lə ri üçün tor paq əl də et
miş və  xey li say da sə nəd
siz ev lər tik miş lər. Nə ti cə də 
əra zi də ti kin ti nin sıx lı ğı nın 
ço xal ma sı ilə əha li nin sıx lı ğı 
ara sın da çox bö yük zid diy yət 
ya ra nıb. Bir söz lə, tor pa ğın 
qıt ol du ğu əra zi az müd dət 
ər zin də bir mər tə bə li ev lər lə 
dol du ru lub. Hal bu ki hə min 

əra zi lər də hün dür mər tə bə li 
ya şa yış ev lə ri ti kil səy di, on
da biz ki fa yət qə dər boş tor
paq sa hə si əl də et miş olar dıq. 
Ey ni za man da, çox mən zil li 
bi na lar da ki fa yət qə dər in
san məs kun laş dı ra bi lər dik. 
Ümu miy yət lə fər di ti ki li lə rə 
o yer lər də ica zə ve ril mə li
dir ki, o yer lər çox mər tə bə li, 
çox mən zil li ev lə rin ti kil mə si 
üçün mü na sib sa yıl mır. 

– De dik lə ri niz dən be lə 
çı xır ki, şə hər ye rin də in san
la rın fər di ev lər də ya şa ma sı 
qay da la ra uy ğun de yil 

 – Yox, mən elə fi kir ləş
mi rəm. Ək si nə son ti kin ti 

mə cəl lə si ilə biz bir in qi la
bi də yi şik li yə na il ol duq. Bu 
də yi şik lik lər on dan iba rət 
idi ki, fər di ev lə rin ti kin ti si 3 
mər tə bə yə qə dər, hün dür lü
yü 12 metr dən çox ol ma maq 
şər ti ilə mə lu mat lan dır ma 
yo lu ilə hə ya ta ke çi ri lir. Əv
vəl lər in san lar gücbə la ilə 
bir mər tə bə li evin ti kin ti si nə 
ica zə ala bi lir di lər sə, bu gün 
bu çox sa də ləş di ri lib. Çün
ki so vet lər dö nə min də be lə 
bir psi xo lo gi ya möv cud idi 
ki, şə hər də ya şa yan in san la
rın ha mı sı çox mən zil li bi na
lar da ya şa ma lı dır lar və heç 
ki min im kan la rı na uy ğun 
fər di ya şa yış ev lə ri ol ma ma

lı dır.  Am ma in di bu çə tin
lik lər ara dan qal dı rı lıb. Tək
lif edər dim ki, bun dan son ra 
və tən daş la rı mız tə rə fin dən 
ic ra ha ki miy yət lə ri nə təq dim 
edi lən la yi hə lər 3 mər tə bə
dən az ol ma sın. Ola bil sin ki, 
və tən daş la rın ilk mər hə lə də 
3 mər tə bə ni tik mə yə im ka nı 
çat ma sın. Am ma bu nu tik

mək lə on lar 3 nəs lin mən zil 
prob le mi ni həll et miş olar lar. 
Bu nun la biz unu du lan yurd 
məh fu mu nu ge ri yə qay tar mış 
ola rıq. Bu ba xım dan, fər di ev
lə rin ti kin ti sin də mə cəl lə nin 
ver di yi im kan lar dan is ti fa də 
edə rək yal nız 1 və 2 mər tə
bə li fər di ya şa yış ev lə ri nin 
ti kin ti si nə üs tün lük ver mək 
la zım de yil, həm də 3 mər
tə bə li fər di ev lə rin ti kil mə si 
da ha məq sə də uy ğun olar dı. 

– Ra yo nu muz da apa rı lan 
abad lıq iş lə ri ba rə də nə de yə 
bi lər si ni z?

Bi nə qə di ra yo nu nun 
əra zi sin də xü su si lə mik ro

ra yon lar da son il lər apa rı lan 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri xü
su si zövq ve rir. Mə sə lən, əv
vəl ki 8ci mik ro ra yon la in di ki 
ara sın da yax şı lı ğa doğ ru xey li 
fərq möv cud dur. Mik ro ra
yon da  xey li say da abad mə
həl lə lər sa lı nıb, ət raf əra zi lər 
ya şıl laş dı rı lıb. Bi na lar tə mir 
edi lib, gör kə mi də yiş di ri lib. 
İn san la rın is ti ra hət et mə lə
ri üçün bi na la rın ət ra fın da 
park və xi ya ban lar sa lı nıb. 
Mə həl lə lə ra ra sı yol lar tə mir 
edi lib. Bi na la rın qar şı sın da 
av to mo bil lə rin da yan ma sı 
üçün xü su si yer lər qu raş dı rı
lıb. Abad lıq iş lə ri bu gün də 
da vam edir. Am ma onu da 

eti raf et mək la zım dır ki, yu
xa rı da adı nı çək di yim mik
ro ra yon da da ti kin ti nin sıx lı ğı 
ar tıb. Bəs bu nun la bağ lı han sı 
qə rar la rı qə bul et mək la zım
dı r? Bu mə sə lə nin həl li üçün 
ilk növ bə əra zi qiy mət lən di
ril mə li dir. Qiy mət lən di ril mə 
apa rıl ma dan mü fəs səl plan
laş dır ma la yi hə si ni re al laş dır
maq müm kün de yil. 

Mü fəs səl Plan laş dır ma 
la yi hə si ni iş lə mək isə  hər 
ada mın işi de yil. Bu nun üçün 
la yi hə ins ti tut la rı möv cud ol
ma lı dır. Bur da söh bət bü tün 
ra yo nun bir mü fəs səl pla nı nın 
ol ma sın dan get mir. Mə sə lən, 
tək cə Xo ca sən, Bi nə qə di, Bi
lə cə ri, 28 May qə sə bə si və s. 
bun la rın hər bi ri nin özü nün 
mü fəs səl plan laş dır ma la yi
hə si ol ma lı dır. 

 – Eks pert lər Xo ca sən qə
sə bə si nin şə hər sal ma nın tə
ləb lə ri nə tam ca vab ver di yi ni 
de yir lər

 – Xo ca sən və Su lu tə pə 
qə sə bə lə ri ba rə də fi kir lə ri mi 
yu xa rı da da səs lən dir mi şəm. 
Çox se vin di ri ci hal dır ki, Xo
ca sən qə sə bə sin də, şə hər dən 
bir ne çə ki lo metr ara lı da Lo
mo no sov adı na Mosk va Döv
lət Uni ver si te ti nin Ba kı fi lia lı 
fəa liy yət gös tə rir. Ha zır da 
bu ra da in şa edil miş bi na da 
bir ne çə yüz tə lə bə təh sil alır.  
Adı çə ki lən uni ver si tet dün ya 
miq ya sın da bö yük nü fuz sa hi
bi dir. Be lə olan və ziy yət də bu 
təh sil oca ğı nın ət ra fı nın bir 
mər tə bə li ya şa yış ev lə ri ilə 
əha tə olun ma sı müs bət hal 
de yil. He sab edi rəm ki, Xo
ca sən qə sə bə si nin mü fəs səl 
plan laş dır ma la yi hə si tə ci li 

iş lən mə li dir. Ey ni za man da, 
mü fəs səl plan laş dır ma la yi
hə si apa rı lan da hər bir əra
zi də onun ta ri xi sim vo lu olan 
yer lər qo ru nub sax la nıl ma
lı dır. Mə sə lən, Ba kı şə hə ri
nin sim vo lu Qız Qa la sı dır sa, 
Bi lə cə ri Qə sə bə si nin ta ri
xi sim vo lu, fik rim cə, Bil cə ri 
də mir yol stan si ya sın da olan 
“Su Qül lə”si dir. Bu me yar
la rın qo ru nub sax lan ma sı na 
ki fa yət qə dər ba ca rı ğı olan 
me mar la rı mı zın, la yi hə çi lə
ri mi zin də gü cü ça tar. Di gər 
tə rəf dən, yer li əha li nin də bu 
iş də iş ti ra kı çox va cib dir. Onu 
da de yim ki, la yi hə ha zır la
nar kən, əra zi nin xü su siy yət
lə ri nə zə rə alın ma lı dır. Elə 
et mək la zım dır ki, ti ki lə cək 
bi na lar birbi ri nə ox şa ma sın. 
Mə sə lən, Bi lə cə ri qə sə bə si
nin məs kun laş ma xa rak ter li 
xü su siy yə ti 9cü mik ro ra
yon dan fərq li ol ma lı dır. So vet 
döv rün də mik ro ra yon lar da 
in şa edi lən hün dür mər tə bə li 
bi na lar Xo ca sən də ti ki lə cək 
bi na lar dan ta ma mi lə fərq lən
mə li dir. Ümu miy yət lə, Pre zi
dent tə rə fin dən im za lan mış 
Şə hər sal ma və Ti kin ti Mə
cəl lə si, əs lin də, o de mək dir 
ki, hər bir əra zi nin ay rı lıq da 
Mü fəs səl Plan laş dır ma la yi
hə si ha zır lan ma lı dır. Tə əs süf
lər ol sun ki, bu la yi hə in di yə 
ki mi heç bir ra yon tə rə fin dən 

ha zır lan ma yıb, o cüm lə dən 
Bi nə qə di ra yo nun da da. He
sab edi rəm ki, bu işə in di dən 
baş la maq la zım dır. Çün ki 
əha li nin ən bö yük eh ti yac la
rın dan bi ri də öz hə yat şə rai
ti ni yax şı laş dır maq dır.

 – Ca han gir mü əl lim, çox
mən zil li bi na lar da son ra dan 
ar tır ma lar mey da na gə lib, 
bu nun sə bə bi nə ilə bağ lı dı r?

– Ha mı mı zın yax şı ya dın
da dır ki, so vet lər dö nə min də 
mən zil al maq üçün ha mı növ
bə yə dur ma lı idi. Hə min növ
bə li yə gö rə ya şa dı ğın əra zi də 
ailə nin hər bir üz vi nə 5 kvad
rat met rə qə dər mən zil sa hə
si düş mə li idi. İn di tə səv vür 
edin ki, o vaxt gənc bir ailə 
2 otaq lı bir mən zil də məs
kun la şıb, son ra dan isə hə min 
ailə də üzv lə rin sa yı ço xa lıb. 
90cı il lər də və ziy yət o həd də 
çat mış dı ki, ye rin dar ol ma sı 
sə bə bin dən yay da in san lar 
bal kon da ya tır dı lar. Nə ti cə də 
hə min o bal kon lar son ra dan 
ya taq ota ğı na çev ril di. 

Bu gün ən çox acı na caq lı 
və ziy yət yu xa rı mər tə bə lər də 
əla və ar tır ma la rın möv cud ol
ma sı dır. Bu, bi rin ci növ bə də 
tex ni ki cə hət dən çox təh lü
kə li dir. Bi na nın da ya nıq lı ğı
na çox mən fi tə sir gös tə rir. 
Acı na caq lı hal odur ki, bu 
ar tır ma nı bi ri şü şə bənd edir, 
di gə ri tax ta pən cə rə vu rur, 
o bi ri si isə açıq sax la yır. Bur
da Mən zil İs tis mar Sa hə lə ri
nin də ma raq la rı az ol ma yıb. 
Am ma in di ki özəl ləş dir mə 
sə nəd lə rin də ya zı lır ki, elə 
əra zi lər də hər han sı əla və 
ti ki li lər apa rıl ma sı qa da ğan
dır. Tə bii ki, bu mə sə lə nin 

yo lu na qo yul ma sın da ümu mi 
ya naş ma va cib dir. Evin çö lü 
tək cə ev yi yə si nin de yil. Bu 
həm də cə miy yə tə, ic ti ma iy
yə tə aiddir. Hər bir bi na nın 
me mar lı ğı mü əy yən mə na da 
cə miy yə tin es te tik tər bi yə si
nə cid di tə sir gös tə rir. Əla və 
edim ki, vax ti lə bu cür ya ra
dıl mış prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı çox say lı əsas sız 
şi ka yət lə rin mey da na çıx ma
sı na sə bəb olub. Yax şı hal dır 
ki, son il lər şə hər də apa rı lan 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri za
ma nı  bi na la rın üz lən mə sin
də də  mil li ça lar la ra ge niş 
üs tün lük ve ri lir. 

 – Son da tək lif ə ri ni zi eşit
mək is tər dik...

– Mü fəs səl Plan laş dır ma 
La yi hə si iş lə nən za man hər 
bir əra zi nin özü nün tə yi na
tı ol ma lı dır. Mə sə lən, pi ya
da yo lun da ya şıl lıq sal maq 
ol maz. Əv vəl lər Bi lə cə ri də, 
M.Ə.Rə sul za də qə sə bə sin də 
2, 3 və 4 mər tə bə li bi na lar 
ti ki lib. Bu gün on la rı bə zə
mək dən sə, on lar dan is ti fa də 
edib mən zil sa hə si nin ço
xal dıl ma sı na na il ol maq olar. 
Yə ni 3 mər tə bə li bi na nın 5 
mər tə bə yə çe vi ril mə si ya xud 
da 2 mər tə bə li nin 5 mər tə bə
li yə çev ril mə si çox gö zəl olar
dı. Bu o qə dər də mü rək kəb  
mə sə lə de yil. Mü tə xəs sis lər 
tə rə fin dən la yi hə lər iş lən mə
li və əra zi dən da ha sə mə rə li 
is ti fa də olun ma lı dır. Bi lə cə ri
də elə bi na lar möv cud dur ki, 
1 əsr dən çox ya şı var. Bu bi
na la rın özü mu zey eks po na tı 
ki mi dir. He sab edi rəm ki, o 
əra zi lər də hə min bi na la rın 
ye ni dən qu rul ma sı məq sə də
uy ğun dur. 

Bi na la rın ti kil mə si ilə ya
na şı, biz möv cud ya şıl lıq la rın 
qo run ma sı na və ar tı rıl ma sı na 
da na il ol ma lı yıq. Şə hər sal ma  
və məs kun laş ma ba xı mın dan 
əha li nin maa rif ən di ril mə si
nə xü su si eh ti yac var. 

Son da bir mə sə lə ni də 
əla və et mək is tə yi rəm. Axır 
vaxt lar qa nun suz ti ki li sö zü 
çox dəb də dir. Bu, is tər ic ti
ma iy yət tə rə fin dən, is tər sə 
də döv lət mə mur la rı tə rə
fin dən tam yan lış fi kir ki mi 
səs lən di ri lir. Ya xud de yir lər 
ki, han sı sa şəxs qa nun suz tor
paq zəbt edib və s. Əv və la, 
Azər bay can və tən da şı nın öz 
öl kə sin də tor paq zəbt et mə si 
hü qu qi ba xım dan nor mal ifa
də de yil. Əgər kim sə hər han
sı for ma da tor paq dan is ti fa də 
edir sə, de mə li o adam hə min 
tor paq dan sə nəd siz is ti fa də 
edir. Be lə ev lər sə nəd siz ti ki li 
ki mi get mə li dir. Bir mə sə lə
ni də unut maq la zım de yil ki, 
bir in san hə qi qə tən ev ti kir sə, 
ona yar dım çı ol maq la zım dır. 
Bu mə nim şəx si fi ki rim dir. 
Bu gün ra yon lar da, kənd lər də 
ti ki lən ev lə rin ək sə riy yə ti nin 
“kup ça” de yi lən sə nə di yox
dur. Am ma bu ev lə rin hər bi
ri nin özü nün ya şı var. Bu gün 
on la ra qa nun suz ti ki li de mə
yin özü yan lış fi kir dir. Cə nab 
Pre zi den tin tap şı rı ğı na uy ğun 
ola raq sə nəd siz ev lər küt lə vi 
sü rət də qey diy ya ta alın ma lı, 
və tən daş la ra mü va fiq mül
kiy yət sə nəd lə ri ve ril mə li dir. 
Tə bii ki, bu za man hə min ev
lə rin təh lü kə li zo na da ti ki lib
ti kil mə mə si araş dı rıl ma lı dır. 
Bir söz lə, ev ti kin ti si mə sə lə
si nə ol duq ca həs sas ya naş maq 
la zım dır. 

Döv lət əhə miy yət li ob
yekt lə rin ti kin ti si, ya xud da 
yol la rın sa lın ma sı, neft kə
mər lə ri nin çə kil mə si za ma nı 
əra zi yə dü şən ev lər sö kü lən
də, hə min ev lə rin sa hib lə ri
nə mü va fiq kon pen sa si ya lar 
ve ril mə li dir. Dü şü nü rəm ki, 
ev lə rin sə nəd ləş di ril mə si 
işin də bə lə diy yə lər da ha fə al 
ol ma lı dır.

Xo cə sən şə hər sal ma ba xı mın dan  
çox əl ve riş li əra zi dir

MƏhƏbbƏtoRucov 

MayiLağaxanov

Son il lər pay tax tın ge niş lən di ril mə si mət bu at da ən çox 
mü za ki rə olu nan möv zu lar dan dır. Bu mə sə lə Ba kı nın Baş 
Pla nın da da öz ək si ni ta pıb. Baş Plan da şə hə rin bir ne cə is
ti qa mət də ge niş lən di ril mə si nə zər də tu tu lub. Mü tə xəs sis lər 
isə şə hə rin şi mal his sə sin də ki əra zi lə rin şə hər sal ma nın tə
ləb lə ri nə tam ca vab ver di yi ni de yir lər. Am ma bir mə sə lə var 
ki, adı çə ki lən əra zi nin ay rıay rı və tən daş lar tə rə fin dən zəbt 
edil mə si və bu ra da çox lu say da sə nəd siz ev lə rin ti kil mə si 
mü əy yən çə tin lik lər ya ra dıb. Doğ ru dur, pay taxt da apa rı lan 
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri  çər çi və sin də  bə zi əra zi lər də şə hə
rin ümu mi gö rü nü şü nə xə ləl gə ti rən ti ki li lər sö kü lüb, ye rin
də müa sir tə ləb lə rə ca vab ve rən bi na lar, park və xi ya ban lar 
sa lı nıb. Am ma bu nun la be lə na ra hat lıq do ğu ran prob lem lər 
hə lə qal maq da dır.

Şə hər sal ma üz rə ta nın mış mü tə xəs sis, öm rü nün 40 il
dən çox his sə si ni  ti kin ti və şə hər sal ma sa hə si nin in ki şa fı na 
həsr et miş Döv lət Şə hər sal ma və Ar xi tek tu ra Ko mi tə si nin 
sa biq şö bə mü di ri, Bi lə cə ri qə sə bə sa ki ni Ca han gir Qo ca yev 
qə ze ti mi zə ver di yi mü sa hi bə sin də bu is ti qa mət də gö rü lə
cək  iş lər dən da nı şıb. 
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“Uşaq sız ev su suz də yir
ma na bən zə yər”, de yib ata
ba ba la rı mız. Ailə nin tə mə li
nin möh kəm qo yul ma sın da, 
iki in san  qa dın və ki şi ara sın
da bağ la nan ni ka hın uzu nö
mür lü ol ma sın da ailə də do ğu
lan kör pə lə rin ro lu bö yük dür. 
Kör pə gü lü şü ataana ya se
vinc bəxş edir, on la rı ya şa ma
ğa ruh lan dı rır. Va li deyn ağır 
iş gü nün dən son ra nə qə dər 
yor ğun olur saol sun, ailə də 
bö yü yən kör pə nin mə sum, 
mə lək si ma sı qar şı sın da san ki 
təs lim olur, kör pə si nin ba xış
la rı na tə bəs süm lə ca vab ve rir, 
onun qay ğı la rı ilə ma raq la nır. 
“Ki çik döv lət” sa yı lan ailə nin 
sağ lam, fi zi ki cə hət dən güm
rah, mə nə vi cə hət dən ka mil 
ol ma sı gü nü mü zün va cib mə
sə lə lə ri sı ra sın da dır. 

Ulu ön dər Hey dər Əli yev 
1993cü il sent yab rın 22də 
öl kə gənc lə ri ilə gö rü şün də 
de miş dir: “Dün ya təc rü bə si, 
ta rix əsr lər bo yu gös tər miş dir 
ki, mə nə vi və fi zi ki sağ lam lıq 
xal qın ümu mi sağ lam lı ğı, mil
lə tin bu gü nü və gə lə cə yi dir. 
Ge ne fond haq qın da dü şü nər
kən, bax, bu mə sə lə lər bi zi 
na ra hat edir və ona gö rə də 
bu nu si zin nə zə ri ni zə çat dır
maq is tə yi rəm”. 

Uşaq la rı ki çik yaş la rın da 
düz gün tər bi yə et mək, on la
rın əq li və fi zi ki im kan la rı nı 
yük sək sə viy yə də in ki şaf et
dir mək, gə lə cək də və tə nə, 
xal qa la yiq öv lad lar ki mi ye
tiş dir mək mü hüm və zi fə dir. 
Bu nun üçün ilk növ bə də, 
ailə, bağ ça, mək təb, ali təh sil 
ocaq la rı, ümu mi lik də, bü tün 
cə miy yət varqüv və si ni sə fər
bər edir. Uşaq lar bi zim gə lə
cə yi miz dir. Döv lə ti mi zin, xal
qı mı zın gə lə cək mü qəd də ra tı 
məhz on la rın əlin də dir. Şüb
hə siz, gə lə cə yi mi zin eti bar lı 
əl lər də ol ma sı üçün öl kə miz
də bü tün qüv və lər sə fər bər 
edi lir, komp leks təd bir lər gö
rü lür. Va li deyn lər, təh sil mü
əs sə sə lə ri, elm ocaq la rı ələlə 
ve rə rək bu mü hüm və əhə
miy yət li mə sə lə nin həl lin də 
bö yük səy gös tə rir lər.

Döv lə ti mi zin təh sil sa hə
sin də ver di yi qa nun da mə nə vi 
zən gin li yi, əx la qi saf ı ğı, fi zi ki 
ka mil li yi ahəng dar su rət də 
özün də bir ləş di rən ye ni in
san tər bi yə si ni mü hüm və zi fə 
ki mi qar şı ya qo yu lub. Uşaq
la rı ki çik yaş la rın dan düz gün 
tər bi yə et mək, on la rın əq li 
və fi zi ki im kan la rı nı yük sək 
sə viy yə də in ki şaf et dir mək 
is ti qa mə tin də mək tə bə qə dər 
təh sil mü əs si sə lə ri nin, mək
təb lə rin üzə ri nə bö yük mə
su liy yət dü şür. Bu is ti qa mət də 
öl kə nin təh sil sis te min də mü
va fiq proq ram lar qə bul edi lir. 
Bu proq ram la rın qə bul və ic ra 
edil mə sin də əsas məq səd in

san ka pi ta lı nın məq səd yön lü 
in ki şa fı na mi nə mək tə bə qə
dər təh sil sis te mi nin yük sək 
sə viy yə də sə mə rə li li yi nə na
il ol maq dır. Tə sa dü fi de yil ki, 
bu nun üçün mək tə bə qə dər 
təh si lin məz mun ca ye ni ləş
di ril mə si və əha tə dai rə si nin 
ge niş lən di ril mə si, kadr si ya
sə ti nin tək mil ləş di ril mə si, 
mək tə bə qə dər təh si lin ic ti
mai sta tu su nun qal dı rıl ma sı 
və s. ki mi mə sə lə lə rin düz gün 
həl li proq ra mın uğur la hə ya ta 
ke çi ril mə sin də va cib şərt dir. 
Se vin di ri ci hal dır ki, res pub li
ka mız da hər il büd cə la yi hə
si nə uşaq la rın sağ lam lı ğı və 
təh si li ilə bağ lı xey li miq dar
da və sa it ay rı lır. Bu və sai tin 
ya rı dan ço xu mək tə bə qə dər, 
ümu mi təh sil mək təb lə ri 
üçün nə zər də tu tu lur.

Pay tax tın Bi nə qə di ra
yo nun da fəa liy yət gös tə rən 
mək tə bə qə dər tər bi yə müəs
si sə lə rin də uşaq la rın düz gün 
tər bi yə si, sağ lam lı ğı və təh si li 
ilə bağ lı mü əy yən iş lər gö rü
lür. Haq qın da sö zü ge dən mə
sə lə ilə bağ lı 7ci mik ro ra yon, 

S.S.Axun dov kü çə sin də yer lə
şən 158 say lı mək tə bə qə dər 
tər bi yə mü əs si sə sin də ol duq. 
70ci il də ti kil miş 158 say lı 
bağ ça ötən il ye ni dən tə mir 
olu na raq uşaq la rın is ti fa də si
nə ve ri lib. Bu ra da ki çik yaş lı 
uşaq la rın is ti ra hət et mə lə ri 
və bi lik lə rə yi yə lən mə si üçün 
hər tərf i şə ra it ya ra dı lıb. Uşaq 
bağ ça sı nın hə yə tin də oyun 
mey dan ça la rı, yel lən cək lər, 
att rak si on lar qu raş dı rı lıb. 
Bağ ça da kı tibb, mət bəx, ya
taq, dərs, ye mək otaq la rı və 
lə va zi mat la rı, məi şət əş ya la
rı, mu si qi alət lə ri ta ma mi lə 
ye ni lə nib. Bi na nın gi ri şin də 
və dəh li zin də mü şa hi də ka
me ra la rı, yan ğın dan mü ha fi zə 
sis te mi qu raş dı rı lıb.

Bu ra da 12 (2si rus öl mə
si) qrup da 230 uşaq tər bi yə 
olu nur. Bu kör pə lə rin tə lim
tər bi yə si ilə 24 tər bi yə çi məş
ğul olur. Bağ ça da, həm çi nin 3 
mu si qi rəh bə ri və 1 me to dist 
fəa liy yət gös tə rir.

Bağ ça ilə ta nış lı ğı mız za
ma nı bu ra da uşaq la rın fiz ki 
mə də niy yət proq ra mı na düz
gün əməl edil di yi nin şa hi di 

ol duq. Bağ ça ya Rə fiy yə xa
nım Əsə do va rəh bər lik edir. 
İlk mü şa hi də lə ri miz bağ ça da 
abuha va nın yük sək sə viy
yə də ol du ğu nu gös tər di. Tə
sa dü fi de yil ki, Bi nə qə di də 
yer lə şən bu mü əs si sə yə pay
tax tın di gər ra yon la rın dan 
da uşaq lar gə ti ri lir. Rə fiy
yə xa nı mın ota ğın da olan da 
bu ra uşaq gə tir mək is tə yən 
va li den lə rin zəng lə ri nin ar
dıara sı kə sil mir di. Bu fakt 
sü but edir ki, 158 say lı bağ ça
da uşaq la ra qar şı həd siz sev gi 
var. Bu ra nın di rek to ru da, tər
bi yə çi lə ri də mə su liy yət lə ri ni 
də rin dən dərk edir lər. 

Söh bət za ma nı mə lum ol
du ki, bağ ça əsas lı tə mir olu
nub. Bu ra da sə li qəsah man 
ya ra dı lıb. Uşaq la rın şə rai ti 
da ha da yax şı laş dır lıb. 158 
say lı tər bi yə mü əs si sə sin də 
gə lə cə yi miz olan uşaq la rın 
hər tə rəf i in ki şa fı ilə bağ lı sil
si lə təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. 
Rə fiy yə xa nım özü bu nun la 
bağ lı de yir: “Uşaq lar bi zim gə
lə cə yi miz dir. On la rın qay ğı sı, 
tə limtər bi yə si Azər bay can 

döv lə ti nin prio ri tet mə sə lə
lə rin dən bi ri dir. Ümum mil
li li der Hey dər Əli yev bü tün 
öm rü bo yu uşaq la rı ürək dən 
se vib. Onun kör pə lə rə gös
tər di yi qay ğı da nıl maz dır. 
Məhz ulu ön də rin ha ki miy
yə tə qa yı dı şın dan son ra öl
kə miz də uşaq la ra mü na si bət 
ta ma mi lə də yiş di. Res pub li
ka mı zın de mək olar ki, bü tün 
böl gə lə rin də bağ ça lar ya ra
dıl dı, uşaq la ra döv lət qay ğı
sı ar tı rıl dı. Ulu ön də rin bu 
si ya sə ti ha zır da onun la yiq li 
da vam çı sı, Azər bay can Pre zi
den ti İl ham Əli yev tə rə fin dən 
hə ya ta ke çi ri lir. Azər bay ca nın 
kör pə ba la la rı bu gün bü tün 
qay ğı lar la əha tə olu nub lar. 
Pay tax tı mı zın ək sər əra zi lə
rin də müa sir sə viy yə li uşaq 
bağ ça la rı fəa liy yət gös tə rir. Bu 
mü əs si sə lər müa sir tə ləb lə rə 
ca vab ve rir lər. Rəh bər lik et di
yim 158 say lı uşaq bağ ça sı da 
müa sir tə ləb lər sə viy yə sin də 
qu ru lub. Bu ra da kör pə lə rin 
tə limtər bi yə si ilə çox cid di 
məş ğul olu ruq. Tər bi yə çi lə rin 
hər bi ri bu sa hə də bö yük təc
rü bə yə ma lik dir lər. On lar öz 

təc rü bə lə ri sa yə sin də uşaq la
rın tər bi yə si ni, tə fək kü rü nü, 
şüu ru nü müs bət is ti qa mə tə 
yö nəl də bi lir lər. Bağ ça da ça
lı şan hər bir in san uşaq la rı öz 
di lin də da nış dır ma ğı ba car
ma lı dır. Be lə olar sa, gə lə cə
yi miz olan gül ba la la rı mız öz 
tər bi yə si, əx la qı və dav ra nı şı 
ilə se çi lər. Bi zim mü əs si sə
miz də uşaq lar üçün hər cür 
şə ra it ya ra dı lıb. Sə li qəsah
ma na cid di ya na şı lır”. 

Di rek tor bağ ça la rın uşaq
la rın gə lə cək hə ya ta ha zır lan
ma sın da bö yük ro lu ol du ğu
nu de di və təh sil ocaq la rın da 
mək tə bə qə dər tər bi yə fa kül
tə lə ri nin sa yı nın ar tı rıl ma
sı nın va cib li yi ni vur ğu la dı: 
“Bağ ça lar, mək tə bə qə dər tər
bi yə mü əs si sə lə ri uşaq la rın 
hə yat, dün ya, elm təh sil və s. 
haq qın da il kin tə səv vür lə ri
nin for ma laş dı ğı bir mək təb
dir. Bu ra da on la rın gə lə cə yi
nin əsa sı qo yu lur. Uşaq la rın 
gə lə cə yi eti bar lı əl lər də ol
ma lı dır. Bu ba xım dan pe şə kar, 
öz işi ni bi lən, sa vad lı, is te dad
lı tər bi yə çi lə rə bö yük eh ti yac 
var. Mü əl lim lə rin se çi min də 
əsas diq qə ti on la rın uşaq la
rı sev mək və on lar la iş lə mək 
ba ca rı ğı na yö nəl dil mə li dir. 
Bağ ça mız da öz işi ni bi lən pe
şə kar kadr lar ye tə rin cə dir. 
Kol lek ti vi vi mi zin uğur la rı nın 
əsa sın da da uşaq la ra son suz 
sev gi miz da ya nır. Uşaq la rı 
sev mə dən tə limtər bi yə işin
də, ümu miy yət lə pe da qo gi
ka da uğur əl də et mək ol maz. 
Tər bi yə çi ki mi əziy yət çə
kib ye tiş dir di yin uşa ğın yax şı 

əmə li ni, fəa liy yə ti ni gö rən də 
fə rəh lən mə mək müm kün de
yil. Uşaq la rın hər bi ri nə öz ba
la mız, gözbə bə yi miz ki mi ya
na şı rıq. Tə va zö kar lıq dan uzaq 
ol sa da, bu ra da iş prin si pi, pe
da qo ji təc rü bə, təş ki lat çı lıq 
ba ca rı ğı mü hüm rol oy na yır. 

Kör pə lər lə və uşaq lar la 
iş lə mək çə tin və mə su liy
yət li iş dir – in san dan gər gin 
zəh mət, səbr, pe şə kar lıq tə
ləb edir. Sirr de yil ki, uşaq
lar da bü növ rə nin əsa sı ailə
dən son ra bağ ça da qo yu lur. 
Kör pə lər lə iş lə yən tər bi yə çi 
gə rək həm rəs sam, həm ədə
biy yat çı, həm mu si qi çi, həm 
də ri ya zıy yat çı ol sun. Uşaq
la rın tər bi yə sin də müəl  lim
dən bö yük mə su liy yət tə ləb 
olu nur və ey ni za man da onun 
qar şı sın da mü əy yən tə ləb lər 
– uşaq la rı sev mək, on la rın 
qay ğı sıı nı çək mək, pe şə kar
lıq, ya ra dı cı mü na si bət, sağ
lam tə fək kür və fan ta zi ya tə
ləb olu nur. Ça lı şı rıq ki, öh də
mi zə dü şən işi la yi qin cə ye ri
nə ye ti rək. Kör pə lə rin, uşaq
la rın əsl in san ki mi tər bi yə si, 
şəx siy yət ki mi for ma laş ma sı 
işi ni la zı mi qay da da apa rı rıq. 
Döv lə ti miz bü tün sa hə lər də 
ol du ğu ki mi, təh si lə də bö
yük diq qət və qay ğı gös tə rir. 
Mək tə bə qə dər tər bi yə mü
əs si sə lə ri nin fəa liy yə ti üçün 
la zı mi şə ra it ya ra dı lır. Bu, bi
zi işi mi zə da ha mə su liy yət lə 
ya naş ma ğa sövq edir”.

Ha şi yə: Mü şa hi də lə ri miz 
gös tər di ki, “Tə miz Bi nə qə di” 
la yi hə si çər çi və sin də bu ra da 
sil si lə təd bir lər hə ya ta ke çi
ri lib. Bağ ça nın hə yə tin də gül 
kol la rı nın əkil mə si üçün xü
su sİ yer ha zır la nıb. Ağac la rın 
di bi, yum şal dı lıb və rəng lə nib. 
Otaq lar da kı dib çək gül lə ri göz 
ox şa yır. Gül lə rə qul luq olun
ma sın da uşaq la rın əmə yin dən 
is ti fa də olu nur. Bu da bir növ 
uşaq la rı mı zın gə lə cək də əmə yə 
alış ma sı na zə min ya ra dır. Bir 
söz lə, 158 nöm rə li uşaq bağ ça
sı nın hə yə ti in sa nın zöv qü nü 
ox şa yır. 

Rə fiy yə xa nım bil dir di ki, 
tər bi yə çi lər uşaq la rın yo rul
ma ma sı üçün müx tə lif proq
ram lar üz rə məşq ke çir lər. 
Həf ə də bir ne çə də fə mu si qi 

məş ğə lə lə ri olur. Va li deyn
lə rin xa hi şi ilə in gi lis və rus 
di li üz rə dər nək lər fəa liy yət 
gös tə rir. Ba kı Şə hər İc ra Ha
ki miy yə ti tə rə fin dən otaq la ra 
oyun komp yu te ri və 52 ad da 
kitab lar ve ri lib. Uşaq lar əy
lən cə xa rak ter li oyun lar oy
na yır lar. Mü əs si sə də müx tə
lif bay ram lar və ta ri xi gün lər 
mü na si bə ti lə təd bir lər təş kil 
olu nur: “Hər gün sə hər döv
lət him ni səs lən di ri lir. Uşaq la
ra mil li at ri but la rı mız ba rə də 
mə lu mat ve ri lir. Ba la ca lar da 
id ma na xü su si rəğ bət var. On
lar sə hər gim nas ti ka sı nı bö
yük hə vəs lə ye ri nə ye ti rir lər. 
Tə mir dən son ra bu ra da hər 
bir şə ra it ya ra dı lıb. İn di kör
pə lə ri miz bağ ça nın hə yə tin də 
fi zi ki cə hət dən sağ lan ol ma la
rı üçün müx tə lif id man hə rə
kət lə ri nü ma yiş et di rə bi lir lər. 
Va li deyn lər bağ ça mız da gö rü
lən iş lər dən ra zı dır lar. Mən öz 
adım dan bu iş də əmə yi olan 
hər bir kə sə min nət dar lı ğı mı 
bil di ri rəm”. 

Di rek tor uşaq la rın sağ lam 
və tən daş ki mi tər bi yə si və 
for ma laş ma sın da qar şı ya qo
yu lan məq səd, və zi fə və gö
rü lən iş lər dən da nış dı. Onun 
söz lə ri nə gö rə, fi zi ki tər bi yə 
proq ra mın da tə lim lə tər bi
yə nin üz vü şə kil də uz laş dı
rıl ma sı, uşaq la rın hə rə tərf li 
və ahəng dar in ki şa fı uşaq 
bağ ça la rın da tə limtər bi yə
nin baş lı ca prin sip lə rin dən 
bi ri dir. Pro qra mın məz mu
nu na uy ğun ola raq uşaq la rın 
yaş döv rü nə mü va fiq ola raq 
fi zi ki cə hət dən tək mil ləş di
ril mə si nə mər hə lə lər lə na
il olu nur. Uşaq bağ ça sı üçün 
bə dən tər bi yə si proq ra mın da 
fi zi ki tər bi yə üz rə iş for ma sı 
və məş ğə lə lə rin növ lə ri mü
əy yən edi lir.

I.  Tə lim işi (bə dən tər bi
yə məş ğə lə lə ri)

II.  Gün re ji min də fi zi ki 
tər bi yə:

1) Sə hər gim nas ti ka sı
2) Gə zin ti za ma nı mü tə

hər rik oyun lar
3) Bə dən tər bi yə də qi qə lə ri
III. Fə al is ti ra hət
1) Asu də vaxt da id man
2) İd man bay ra mı
3) Sağ lam lıq gü nü

Rə fiy yə xa nı mın mü şa yiə
ti ilə bağ ça nın otaq la rı nı da 
gəz dik. Di var lar aləl van bo
ya lar la rəng lə nib. Be lə de mək 
müm kün sə, dəh liz tam bir 
uşaq alə mi nə uy ğun şə kil də 
dü zəl di lib. Kör pə lə rin asu də 
vaxt la rı nın təş ki li də xü su si 
diq qət mər kə zin də dir. Uşaq
la rın öz is te dad la rı nı nü ma yiş 
et dir mə lə ri üçün də zal var. 
Bu ra da müx tə lif na ğıl qəh rə
man la rı nın ob raz la rı nı ya rat
maq üçün səh nə də qu raş dı
rı lıb. Ha va la rın is ti keç mə si 
ilə əla qə dar ha zır da məşq lər 
bir də fə ke çi ri lir. Sent yab rın 
15dən baş la ya raq məşq lə rin 
sa yı 3 də fə yə çat dır la caq. 

Di rek to run söz lə ri nə gö
rə, bağ ça ya mü tə ma di ola raq 
Kuk la Te at rı nın akt yor la rı də
vət olu nur lar. On la rın müx tə
lif na gıl lar əsa sın da səh nə ləş
dir dik lə ri ob raz lar uşaq la rın 
zöv qü nü ox şa yır. “Bağ ça mı zın 
yük sək sə viy yə də tə mir olun
ma sı bi zi da ha bö yük iş lər 
gör mə yə ruh lan dı rır. Ya xın 
vaxt lar da uşaq la rı mı zın iş ti
ra kı ilə mil li na ğıl la rı mız dan 
bi ri ni səh nə ləş dir mə yi plan
laş dı rı rıq”. 

Kör pə lə rin ya taq otaq la
rı na da baş çək dik. Gör dü yü
müz hər şey ürə yi miz cə ol du. 
Bu otaq lar da sə li qəsah man, 
tə miz lik və sa kit lik hökm sü
rür dü.

Di rek tor uşaq la rın qi da
lan ma la rı na da xü su si diq qət 
ye ti ril di yi ni bil dir di. Uşaq
lar gün ər zin də dörd də fə 
qi da la nır lar. On lar gün də
lik men yu ya uy ğun ola raq 
ye mək lə tə min olu nur lar: 
“Hər gün sə hər sa at 9da sə
hər ye mə yi ve ri lir. Bu gün 
(18 av qust) uşaq la ra qay na
dıl mış yu mur ta, yağ ço rək 
və çi rin çay ve ri lib. Na har da 
ma ka ron şor ba sı və kə ləm 
dol ma sı olub. Gü nor ta dan 
son ra uşaq lar dü yü sı yı ğı, 
ay ran, vaf i və şi rin çay la qi
da la nıb lar. Bu uşaq la rın bir 
gün lük men yu su dur. Onu 
da de yim ki, Ba kı Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti nin tər tib et di yi 
blank la ra uy ğun men yu lar 
ha zır la nır. Kör pə lə ri miz hər 
gün müx tə lif cür qi da lar la 
tə min olu nur lar”.

Rə fiy yə xa nım res pub
li ka mı zın ev sa hib li yi et di yi 
I Av ro pa Oyun la rı ilə bağ lı 
tər bi yə mü əs si sin də proq ram 
əsa sın da mü əy yən təd bir lə rin 
də təş kil olun du ğu nu diq qə tə 
çat dır dı. O bu ba rə də uşaq
la ra ət raf ı mə lu mat la rın ve
ril di yi ni bil dir di: “İlk Av ro pa 
Oyun la rı ilə bağ lı bağ ça mız da 
təd bir lər təş kil olun muş du. 
Uşaq la rı mız oyun lar la bağ lı 
ma raq lı səh nə cik lər, ta ma şa
lar nü ma yiş et di rir, müx tə lif 
id man növ lə ri üz rə nöm rə
lər gös tə rir di lər. Biz bu gün ki 
uşaq la rı sa ba hın çem pi on la rı 
ki mi gö rü rük”.

Son il lər öl kə mi zin şə hər 
və qə səb lə rin də ti kin ti qu
raş dır ma iş lə ri ge niş vüs sət 
alıb. Re dak si ya mı za gön də ri
lən sor ğu lar dan da ay dın ol
du ğu ki mi,  və tən daş la rı mı zı  
ən  çox ma raq lan dı ran möv
zu lar  ti kin ti ilə bağ lı mə sə
lə lər dir.  Ti kin ti yə  ne cə baş 
la  ma  lı  ?  İca zə ni ne cə al  ma  lı  ?  
Bü tün bu su al la rı aşa ğı da kı 
ya zı mız da ca vab la dır ma ğa 
ça lı şa ca ğıq. 

Şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti sa hə sin də bə lə diy
yə lə rin sə la hiy yət lə ri nə aşa
ğı da kı lar aiddir. Ilk növ bə də 
bə lə diy yə əra zi sin də əra zi 
plan laş dı rıl ma sı nı təş kil et
mək, hə min əra zi lə rin so si al, 
mü hən diskom mu ni ka si ya 
tə mi na tı sis te mi nin və inf
rast ruk tu run ya ra dıl ma sın da 
və in ki şa fın da iş ti rak et mə li

dir. Bun dan baş qa  bə lə diy
yə əra zi sin də bə lə diy yə nin 
si fa ri şi ilə ti ki lən ti kin ti la yi
hə lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə
si ni təş ki li ki mi mə sə lə lər də 
onun sə la hiy yə ti nə da xil dir. 
Ey ni zan man da  bə lə diy yə 
əra zi lə rin də ti kin ti iş lə ri nin 
apa rıl ma sı ilə əla qə dar yer li 
inf rast ruk tu run in ki şa fı üçün 
tə ləb olu nan ma liy yə və sa it
lə ri ni mü əy yən et mək və 
ayır maq da bə lə di yə nin sə
la hi yət lə ri nə da xil dir. Həm
çi nin  bə lə diy yə əra zi lə rin də 
apa rı lan ti kin ti lə rə da ir mə
lu mat ba za sı ya rat ma lı dır. 

 Şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti nin əsas prin sip lə ri

 Azər bay can Res pub li ka

sın da şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti aşa ğı da kı prin sip
lər əsa sın da hə ya ta ke çi ri lir: 

– sağ lam və təh lü kə siz 
ya şa yış, iş və is ti ra hət şə rai ti 
ilə bağ lı so si al mi ni mum la rın 
tə min edil mə si; 

– təh lü kə siz li yin tə min 
edil mə si; 7.0.3. eko lo ji təh
lü kə siz li yin və ət raf mü hi tin 
mü ha fi zə si nin tə min edil
mə si;

– şə hər sal ma sə nəd lə ri
nə uy ğun lu ğun tə min edil
mə si; 

– ta ri xi land şaf ın və mə
də ni irs ob yekt lə ri nin qo run
ma sı; 

– ic ti ma iy yə tin mə lu mat
lan dı rıl ma sı.

Şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti ob yekt lə rin də, xü
su sən in san la rın ya şa ma sı və 
ya is ti fa də si üçün nə zər də 
tu tul muş ti kin ti ob yekt lə
rin də sağ lam və təh lü kə siz 
ya şa yış, iş və is ti ra hət şə rai ti 
ilə bağ lı bu Mə cəl lə və di
gər nor ma tiv hü qu qi akt lar la 
mü əy yən edil miş so si al mi
ni mum lar tə min edil mə li dir.

təhlükəsizliyintəmin
edilməsi

Yan ğın dan, tə bii və ya 
tex no gen xa rak ter li təh lü kə li 
tə sir lər dən mü da fiə ilə bağ
lı tə ləb lə rə uy ğun lu ğu ba xı
mın dan ti kin ti əra zi si nin və 
ti kin ti ob yek ti nin təh lü kə siz

li yi tə min edil mə li dir. Di gər 
nor ma tiv hü qu qi akt lar da 
mü əy yən edil miş tə ləb lər 
əsa sın da şə hər sal ma və ti
kin ti yə da ir nor ma tiv sə nəd
lər də ti kin ti əra zi lə ri nin və 
ob yekt lə ri nin yan ğın dan, tə
bii və ya tex no gen xa rak ter li 
təh lü kə li tə sir lər dən mü ha
fi zə si ilə bağ lı təh lü kə siz lik 
təd bir lə ri nə zər də tu tul ma
lı dır. 

Ekolojitəhlükəsizliyin
vəətrafmühitin 
mühafizəsinintəmin
edilməsi

Şə hər sal ma və ti kin ti 
fəa liy yə ti çər çi və sin də eko
lo ji təh lü kə siz lik və ət raf 

mü hi tin mü ha fi zə si tə min 
edil mə li dir. Ti kin ti fəa liy yə ti 
onun ət raf mü hi tə tə si ri ba
xı mın dan qa nun la mü əy yən 
edil miş qay da da qiy mət lən
di ril mə li dir. Qiy mət lən
dir mə nin nə ti cə lə ri ti kin
ti fəa liy yə ti za ma nı eko lo ji 
təh lü kə siz li yin və ət raf mü
hi tin mü ha fi zə si nin tə min 
edil mə si nə da ir təd bir lər 
mü əy yən edi lər kən nə zə rə 
alın ma lı dır.

şəhərsalma 
sənədlərinə 
uyğunluğuntəmin
edilməsi

 Ti kin ti la yi hə lə ri şə
hər sal ma sə nəd lə ri nin, o 

cüm lə dən mü fəs səl pla nın 
mü əy yən ləş dir di yi tə ləb
lə rə uy ğun ol ma lı dır. Be lə 
plan ol ma dıq da və ya onun 
müd də ti bit dik də, ti kin ti la
yi hə lə ri nə on lar hə ya ta ke çi
ri lə cək lə ri əra zi nin plan laş
dı rıl ma sı sə nəd lə ri nə (baş 
plan la ra və (və ya) ümu mi 
plan la ra), ha be lə mü fəs səl 
pla nın ha zır lan ma sı za ma
nı nə zə rə alı nan tə ləb lə rə 
uy ğun ol duq da və aşa ğı da
kı şərt lə rin bir gə möv cud 
ol du ğu hal lar da yol ve ri lir. 
Yə ni, La yi hə lən di ri lən ob
yek tin ti kin ti lə rin möv cud 
ol du ğu əra zi lə rin hü dud la rı 
da xi lin də ti kil mə si nə zər də 
tu tul duq da və ti kil mə si nə
zər də tu tu lan ob yekt is ti fa də 
nö vü nə və miq ya sı na gö rə 
möv cud ti kin ti lə rə uy ğun ol
duq da qa nun la ica zə ve ri lir. .

Şə hər sal ma və ti kin ti fəa liy yə ti  

Uşaqların gələcəyi etibarlı 
əllərdə olmalıdır
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Müa sir dövr də bö yük şə
hər lər də ət raf mü hi tin in san 
or qa niz mi nə pis tə sir gös tər
mə si get dik cə özü nü qa ba rıq 
şə kil də bü ru zə ver mək də dir. 
Ha zır da eko lo ji du ru mun yax
şı laş dı rıl ma sı bö yük şə hər lə
rin ak tu al prob lem lə rin dən 
sa yı lır. Eks pert lər he sab edir
lər ki, şə hər sal ma da is ti fa də 
edi lən müa sir land şaf me mar
lı ğı, ya şıl laş dır ma iş lə ri nin ge
niş lən di ril mə si, ye ni park və 
xi ya ban la rın sa lın ma sı, sü ni 
dağ mas siv lə ri nin ya ra dıl ma sı 
bu prob le min həl li nə kö mək 
gös tə rə bi lər. Bü tün bun lar
da məq səd isə in san və tə bi ət 
ara sın da har mo ni ya ya na il ol
maq dan, eko lo gi ya nın mü ha fi
zə sin dən iba rət dir.

Bi nə qə di ra yo nun da is ti fa
də olu nan land şaf me mar lı ğı 
şə hə rin komp leks abad laş dı rıl
ma sı nın funk sio nal və iq ti sa di 
sə mə rə li li yi nin ar tı rıl ma sı na, 
şə hər mü hi ti nin sağ lam laş dı
rıl ma sı na, onun özü nə məx sus
lu ğu nun qo ru nubsax la nıl ma
sı na yö nə lib. Mü tə xəs sis lə rin 
fik rin cə, land şaft me mar lı ğı 
tək cə ha va nın ok si gen lə zən
gin ləş di ril mə si ba xı mın dan 
de yil, həm çi nin ya şa yış mas
siv lə ri nin, in san la rın kü lək dən, 
toz dan, səsküy dən və s. qo
run ma sın da da mü hüm rol oy
na yır. Ya şıl lıq lar iq lim şə rai ti ni 
yax şı laş dı rır, ha va nin rü tu bət
li yi ni ar tı rır, gü nəş ra dia si ya
sın dan qo ru yur.  İs ti ra hət üçün 
üz tut du ğu muz müa sir  bağ və 
park lar  qə dim dən tə bi ət lə in
cə sə nə tin sin te zi olub, in san lar 
tə rə fin dən is ti ra hət məq sə di
lə ya ra dı lıb. Qə dim Çin də  bu 
və ya di gər land şaf ın ya rat dı gı 
əh valru hiy yə dən ası lı ola raq 
bağ çı lıq in cə sə nə ti nin us ta la rı 
land şaf ı üç əsas ti pə bö lür dü
lər: şən, kə dər li, ro man tik.

XVI II əsr də  isə av ro pa lı lar 
bağpark land şaf la rı nı – on la
rın oyat dıq la rı tə əs sü rat lar dan 
ası lı ola raq qəh rə man lıq, idea
list, sen ti men tal və s. ad lan dı
rır dı lar. 

Bi nə qə di ra yo nun da sa lın
mış bağ və park la rı da qə dim 

Çin də ki ki mi uy ğun laş dır maq 
olar. Çün ki ha zır da ra yon da is
ti fa də olu nan land şaf me mar
lı ğı tək cə  şə hə rin komp leks 
abad laş dı rıl ma sı nın funk sio
nal və iq ti sa di sə mə rə li li yi nin 
ar tı rıl ma sı na, şə hər mü hi ti nin 
sağ lam laş dı rıl ma sı na, onun 
özü nə məx sus lu ğu nun qo ru
nubsax la nıl ma sı na yö nəl
mə yib. Bu, həm də ha va nın 
ok si gen lə zən gin ləş di ril mə si
nə, həm çi nin ya şa yış mas siv
lə ri nin, in san la rın kü lək dən, 
toz dan, səsküy dən və s. qo
run ma sı na he sab la nıb. Yük sək 
zövq lə sa lın mış park və is ti ra
hət mər kəz lə ri ni qə dim Çin, 
ya xud  XVI II əsr Av ro pa sın da 
ol du ğu ki mi böl sək, or ta ya ma
raq lı nə ti cə lər çı xar. 

Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin
də land şaf me mar lı ğı üs lu bun
da apa rı lan bu iş lər me mar lıq da 
“ya şıl qrup” ad la nır. Bu qru pun 
əsas tə yi na tı in san la rın açıq ha
va da qal ma la rı, ha be lə əy lən
cə, mə də ni təd bir lər, is ti ra hət, 
oyun lar, id man üçün da ha yax şı 
şə rai tin ya ra dıl ma sı dır. Ra yon
da apa rı lan abad lıq iş lə rin də 
land şaft me mar lı ğın dan ge niş 
is ti fa də olu nur. Bir çox əra zi lər
də Alp və yük sək dağ land şaf
la rın dan is ti fa də ra yo nun rel ye
fi nə və iq lim xü su siy yət lə ri nə 
uy ğun qu ru lur. Qeyd edək ki,  
Alp və yük sək dağ land şaf la rı  
yal niz şi mal, ya xud dağ iq li mi 
sa hə lə rin də ki bağ və park la rın 
de ko ra tiv tər ti ba tı üçün iş lək dir 
(tə pə lər, yar ğan lar, sıl dı rım lar, 
ya mac lar və s.). Alp sa hə lə
ri me şə bit ki lə rin dən uzaq da 
dağ la rın yük sək li yin də yer lə şir. 
Ona gö rə də onun land şaf ı nın 
xa rak te rik ciz gi lə ri ni qa ya lıq lar, 
tə pə lər, al pik dağ çə mən li yi 
təş kil edir. Alp land şaftl rı nın 
ən xa rak te rik cə hə ti daş dır. 
Daş çə mən li yin qu ru ma sı na və 
onun tor paq da qo ru nub sax lan
ma sı na və bu nun la da gül açan 
bit ki lə rin yer ləş mə si nə gö
zəl şə ra it ya rat maq la bə ra bər, 
həm çi nin de ko ra tiv bir sis tem 
ki mi çı xış edir.

Bi nə qə di ra yo nun da is ti fa
də olu nan di gər bir land şaf isə 
çə mən land şaf ı dır.  Qa lın ya şıl 
sü ni çə mən lik ör tü yü qə dim

dən bağpark land şaft la rı nın 
ye nil məz his sə si he sab olu nub. 
Ha mar açıq ya şıl ör tük in san 
psi xi ka sı na müs bət tə sir gös
tə rir və sa kit ləş di ri ci tə əs sü rat 
oya dır. Çə mən land şaf la rı nın 
xa rak te rik ele ment lə rin dən 
bi ri ge niş çə mən sa hə lə ri nə 
sə pə lən miş ağac və kol lar dır. 
Sü ni çə mən lik və ay rıay rı 
ağac la rın kö çü rül mə si is ti
ra hət üçün nə zər də tutl muş 
bö yük çə mən land şaf ı nın for
ma laş ma sı üçün kon voy he sab 
olu nur.  Çə mən land şaf tı nın 
ya ra dıl ma sın da park in şa at çı sı 
ça lış ma lı dir ki, onun for ma laş
dır dı ğı ot luq, çə mən özü nün 
hər fe ne lo ji ba za sın da əbə di 
və qə ri bə gö zəl lik də ol sun. 
Bi nə qə di ra yo nun da çə mən 
land şaf tın dan, əsa sən, Ba kı
Sum qa yıt yo lu, Ba kıŞa ma xı 
yo lu nun ra yon dan ke çən his
sə sin də və bir çox əra zi lər də 
is ti fa də olu nub. 

Eko lo ji ta raz lı ğın tə min 
edil mə sin də ya şıl lıq la rın müs
təs na ro lu var. Hər bir ağac, 
bit ki tə biə tin “ağ ci yə ri” he sab 
olu nur, çün ki in sa nın hər an 
qə bul et di yi ok si ge nin bö yük 
his sə si məhz ağac lar tə rə fin
dən is teh sal olu nur. 

Tə bi ət qay ğı tə ləb edir, in
san lar dan is ti mü na si bət is tə
yir. O, bu qay ğı nı elə in san la ra 
gö rə is tə yir, on la ra qay tar maq 
üçün is tə yir... Ağa cı, ya şıl lı ğı, 
me şə si çox olan ya şa yış mən
tə qə lə rin də ki in san lar hə mi şə 
sağ lam olur, çox ya şa yır. Ya şıl
lıq olan yer lə rə də uzu nö mür
lü in san lar çox olur və vaxt sız 
ölüm lər az mü şa hi də olu nur.
Ağa cı çox olan kən din mə za
rı az olur de yib ata lar.Tə bi ət 
in sa nın kö mə yi sa yə sin də da
ha da gö zəl lə şir, zən gin lə şir. 
Da hi in san lar hə mi şə tə biə tə, 
ya şıl lıq la ra,me şə lə rə bu laq la ra, 
də niz lə rə tə ba bət sa hə si ki mi 
ba xıb lar. Ana tə biə tin ke şi yin
də dur maq, tə bii sər vət lə ri mi
zi qo ru maq hər bir və tən da şın 
bor cu dur. Tə biə tin var lı ğı, 
tə biə tin saf ı ğı, zən gin li yi in
san la rın sağ lam lı ğı, fi ra van lı ğı, 
dinc liy dir, eka lo ji tar za lı ğın qo
run ma sı dır. Hə lə ki gec de yil, 
gə lin son anı göz lə mə yək!

M.oRucov

Öl kə də bə lə diy yə lə rin 
nü fu zu nun art ma sı onun 
gö rə cə yi iş lər dən çox ası
lı dır. Bu nun üçün, ilk növ
bə də, yer li özü nüi da rə et mə 
qu ru mu nun işi nə ma ne çi
lik tö rə dən amil lər ara dan 
qal dı rıl ma lı və ma liy yəiq
ti sa di prob lem lər həl li ni 
tap ma lı dır. Yal nız  be lə ol
du ğu təq dir də, bə lə diy yə lər  
üzər lə ri nə dü şən və zi fə lə ri 
la yi qin cə ic ra edə bi lər lər. 
Tə bii ki, de yi lən lə ri  nə zə rə 
alan hö ku mət bə lə diy yə lə
rin ver gi yı ğı mın da üz ləş
dik lə ri prob lem lə rin ara dan 
qal dı rıl ma sı  is ti qa mə tin də 
mü va fiq ad dım lar atıb. Ar tıq 
bu nun la bağ lı yer lər də la zı
mi iş lər hə ya ta ke çi ri lir. Bu 
məq səd lə Ver gi lər Na zir li
yi nin Bi nə qə di ra yo nu nun 
5 bə lə diy yə sin də hə ya ta ke
çir di yi pi lot la yi hə də özü nü 
doğ rult maq da dır. Be lə ki, 
la yi hə nin ic ra sı nə ti cə sin də 
adı çə ki lən özü nüi da rə et mə 
qu rum la rın da çə tin lik lə rin 
ara dan qal dı rıl ma sı na əl
ve riş li şə ra it ya ra nıb. Bu da 
bə lə diy yə büd cə si nin for
ma laş ma sı na müs bət tə sir 
gös tə rib. Xa tır la daq ki, ver gi 
yı ğı mı nın yax şı laş dı rıl ma
sı ilə bağ lı ötən ay Bi nə qə di 

Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Apa ra tı nın  So si al
iq ti sa di in ki şa fın təh li li və 
proq noz laş dı rıl ma sı şö bə
si nin mü di ri  Yəh ya Əli yev 
ra yon da fəa liy yət gös tə rən 
bə lə diy yə lə rin əmək daş la
rı ilə sil si lə gö rüş lər ke çi rib.  
Bu nun la be lə, son ay lar ver
gi lə rin top lan ma sı ilə əla qə
dar sa kin lər ara sın da ge niş 
iza hat iş lə ri nin apa rıl ma sı na 
bax ma ya raq,  hə lə də  ver gi 
yı ğı mı ilə bağ lı əha li ara sın da  
mü əy yən çaş qın lıq  möv cud
dur. Bə zi sa kin lər bə lə diy yə 
əmək daş la rı tə rə fin dən  on
la ra təq dim  olun muş ver gi 
qəbz lə ri ni be lə qə bul et mək 
is tə mir lər.  

Mü tə xəs sis lər isə bu an
la şıl maz lıq la rın ara dan qal
dı rıl ma sı üçün   maa rif ən
dir mə və  təb li ğat işi nin güc
lən di ril mə si ni məq bul he sab 
edir lər.  Bəs hö ku mə tin bə
lə diy yə lə rə ver di yi gü zəşt lər 
nə dən iba rət di r?  

Qeyd edək ki, Ver gi 
Mə cəl lə si nə edi lən son də
yi şik lik lə rə əsa sən, fi zi ki 
şəxs lə rin əm lak və tor paq 
ver gi lə ri ye ni qay da da ödə
ni lə cək. Mə lum ol du ğu ki
mi, fi zi ki şəxs lə rin əm lak və 
tor paq ver gi lə ri yer li ver gi
lə rə aiddir və bə lə diy yə lər 
tə rə fin dən yı ğı lır. İn di yə 

ki mi bə lə diy yə lər tor paq 
və əm lak ver gi lə ri nin he
sab lan ma sın da və yı ğıl ma
sın da mü əy yən çə tin lik lər lə 
qar şı la şır dı lar. Əm lak ver gi
si əm la kın in ven tar də yə ri 
üz rə he sab lan dı ğın dan, bu 
çə tin lik lər xü su si lə əm lak 
ver gi si nin yı ğı mın da özü nü 
da ha ay dın gös tə rir. Əm lak 
ver gi si he sab la nar kən fi zi
ki şəxs lə rin mül kiy yə tin də 
olan bi na la rın in ven tar də
yə ri Na zir lər Ka bi ne ti nin 28 
iyun 1999cu il ta rix li 110 
say lı qə ra rı ilə təs diq edil miş 
“Fi zi ki şəxs lə rin mül kiy yə
tin də olan bi na la rın in ven
tar də yə ri nin he sab lan ma sı 
Qay da sı” ilə mü əy yən edi
lir di. Bə lə diy yə lə rə ve ri lən 
gü zəşt lər lə bağ lı na zir li yin 
yay dı ğı mə lu mat da bil di ri lib 
ki, fi zi ki şəxs lə rin əm lak və 
tor paq ver gi lə ri ilə bağ lı Ver
gi Mə cəl lə si nə edi lən son 
də yi şik lik lər bə lə diy yə lə rin 
ver gi yı ğı mın da üz ləş dik lə ri 
prob lem lə ri ara dan qal dı ra
caq. Be lə ki, bə lə diy yə lə rə 
əm la kın qiy mət lən di ril mə si 
və ye ni dən qiy mət lən di ril
mə si sə la hiy yə ti nin ve ril
mə si nə bax ma ya raq, on la rın 
qiy mət lən dir mə xərc lə ri ni 
ödə mək im kan la rı ol ma dı ğı
na gö rə bu işin öh də sin dən 
gə lə bil mir di lər. Bə lə diy yə

lə rin işi nin asan laş dı rıl ma
sı, əm lak ver gi si nin tam və 
düz gün he sab lan ma sı məq
sə di lə bi na la rın, ya şa yış və 
qey riya şa yış sa hə lə ri nin 
əra zi lə ri nin sa hə lə ri nə gö rə 
ver gi nin he sab lan ma sı üçün 
bu də yi şik lik lə rə eh ti yac 
ya ran mış dı. Də yi şik lik dən 
əv vəl əm la kın 5000 ma na
ta dək olan his sə si ver gi dən 
azad idi. Də yi şik lik dən son ra 
isə əm la kın 30 kvad rat met ri
nə dək olan his sə si ver gi dən 
azad olu nur. Bu gü zəşt yal nız 
ya şa yış sa hə lə ri nə aid edi lir, 
qey riya şa yış sa hə lə ri nə gü
zəşt nə zər də tu tul ma yıb.

Bun dan baş qa, mə sə lən, 
bi na nın Ba kı şə hə ri nin mər
kə zin də və mər kəz dən kə
nar yer ləş mə si ilə bağ lı 0,7
1,5 ara sın da əm sal lar tət biq 
olu na caq. Bu isə o de mək
dir ki, şə hə rin mər kə zin də 
olan bi na ya gö rə mü əy yən 
edil miş də rə cə ilə he sab lan
mış əm lak ver gi si nə əla və 
əm sal tət biq olu na raq ver gi 
ar tı rı la caq. Qeyd olu nan əm
sal lar Azər bay can Res pub li
ka sı Pre zi den ti nin 11 av qust 
2014cü il ta rix li Fər ma nı na 
əsa sən, Na zir lər Ka bi ne ti 
tə rə fin dən Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti ilə 
ra zı laş dı rıl maq la mü əy yən 
edi lir.

Də yi şik lik lə rin müs bət 
tə rə fi odur ki, fi zi ki şəxs lə rin 
əm lak ver gi sin dən ya yın ma 
eh ti ma lı aza la caq. Bə lə diy
yə lər tə rə fin dən ver gi nin he
sab lan ma sın da və top lan ma
sın da möv cud çə tin lik lə rin 
ara dan qalx ma sı na əl ve riş li 
şə ra it ya ra na caq. Bu da bə lə
diy yə büd cə lə ri nin for ma laş
ma sı na müs bət tə sir edə cək.

Tor paq ver gi si ilə bağ lı 
də yi şik lik lə rə gə lin cə, de yi lir 
ki, də yi şik lik kənd tə sər rü
fa tı tə yi nat lı tor paq la ra de yil, 
Ver gi Mə cəl lə si nin 206.3cü 
mad də sin də nə zər də tu tu lan 
tor paq sa hə lə ri nə şa mil edi lir.  
Be lə ki, ver gi ilə bağ lı də yi şik
lik lər də sə na ye, ti kin ti, nəq
liy yat, ra bi tə, ti ca rətməi şət 
xid mə ti və di gər xü su si tə yi
nat lı ya şa yış fond la rı nın hə
yət ya nı sa hə lə ri və və tən daş
la rın bağ sa hə lə ri nin tut du ğu 
tor paq lar üz rə ye ni ver gi tut ma 
me xa niz mi mü əy yən edi lib. 
Bu ra da ver gi də rə cə lə ri tor pa
ğın sa hə si nə (100 m²) bağ lı dır 
və tək cə re gi on lar üz rə de yil, 
həm də 10 min kvad rat metr 
(1 ha) sa hə dən ası lı ola raq dif
fe ren si al laş dı rı lıb.

Ya şa yış fond la rı, hə yət
ya nı sa hə lər və və tən daş la
rın bağ sa hə lə ri nin tut du ğu 
tor paq sa hə lə ri 10 min kvad
rat met rə dək ol duq da tor paq 

sa hə si nin hər 100 kvad rat
met ri nə gö rə il lik ver gi Ba
kı şə hə rin də 0,6 ma nat, 10 
min kvad rat metr dən yu xa
rı his sə si üçün isə hər 100 
kvad rat met rə gö rə 1,2 ma
nat mü əy yən edi lib. Gən cə, 
Sum qa yıt, Xır da lan şə hər lə ri 
və Ab şe ron ra yo nu nun qə sə
bə və kənd lə rin də mü va fiq 
ola raq bu rə qəm lər 0,5 və 1 
ma nat, di gər şə hər lər və ra
yon mər kəz lə rin də 0,3 və 0,6 
ma nat təş kil edə cək. Ra yon 
ta be li yin də olan şə hər lər, qə
sə bə lər və kənd lər üz rə hər 
100 kvad rat met rə gö rə il lik 
ver gi 0,1 və 0,2 ma nat ola caq.

Kom mer si ya xa rak ter li 
(sə na ye, ti kin ti, nəq liy yat, ra
bi tə, ti ca rətməi şət xid mə ti 
və di gər) xü su si tə yi nat lı tor
paq lar 10 min kvad rat met rə
dək ol duq da tor paq sa hə
si nin hər 100 kvad rat met rə 
gö rə il lik ver gi Ba kı şə hə rin
də 10 ma nat, 10 min kvad rat
me tr dən yu xa rı his sə si üçün 
isə hər 100 kvad ratmet rə gö
rə 20 ma nat mü əy yən edi lib. 
Gən cə, Sum qa yıt, Xır da lan 
şə hər lə ri və Ab şe ron ra yo nu
nun qə sə bə və kənd lə rin də 
mü va fiq ola raq bu rə qəm lər 
8 və 16 ma nat, di gər şə hər lər 
və ra yon mər kəz lə rin də 4 və 
8 ma nat təş kil edə cək. Ra yon 
ta be li yin də olan şə hər lər, qə

sə bə lər və kənd lər üz rə hər 
100 kvad rat met rə gö rə il lik 
ver gi 2 və 4 ma nat ola caq. 
Ver gi qa nun ve ri ci li yi nə əsa
sən, əm lak ver gi si mül kiy yə ti 
təs diq edən sə nəd lər, tor paq 
ver gi si isə mül kiy yət və is ti
fa də hü qu qu nu təs diq edən 
sə nəd lər əsa sın da he sab la nır.

Ye ni qay da lar da  kənd 
yer lə rin də mü şa hi də edi lən 
prob le mə də ay dın lıq gə ti ri
lib. Kənd yer lə rin də ev lə rin 
90 fai zi nin in ven tar də yə ri 
ol ma dı ğın dan on la rın ver
gi yə cəlb edil mə si prob lem 
ya ra dır. Öl kə də fəa liy yət 
gös tə rən bə lə diy yə lə rin 80 
fai zin dən ço xu nun kənd əra
zi lə ri ni əha tə et di yi ni nə zə
rə al saq, ver gi yı ğı mın da olan 
prob le min ək sər bə lə diy yə
lə rə aid ol du ğu nu mü şa hi də 
edə bi lə rik. Bə zi hal lar da in
ven tar də yə ri ol ma yan ev lər 
bə lə diy yə lə rin öz lə ri tə rə
fin dən təx mi ni qiy mət lən di
ri lir və on la ra təx mi ni ver gi 
məb lə ği tət biq edi lir di ki, bu 
da Ver gi Mə cəl lə si ilə zid diy
yət təş kil edir di.

Mü tə xəs sis lər ye ni də yi
şik li yin tət bi qi nə ti cə sin də 
bu prob le min ara dan qal xa
ca ğı nı, bə lə diy yə lə rin ver gi 
gə lir lə ri nin əhə miy yət li də
rə cə də ar ta ca ğı nı proq noz
laş dı rır lar. 

Ye ni qay da lar bə lə diy yə büd cə si nin  
for ma laş ma sı na müs bət tə sir edə cək

– Oleq, qi tə oyun la rın da 
sə nin 5 me dal qa zan ma ğın 
bö yük re zo nans do ğur du... 

– Bi rin ci Av ro pa Oyun
la rın da çı xış et mək mə nim 
üçün çox mə su liy yət li idi. 
Av ro pa Oyun la rı na yük sək 
sə viy yə də ha zır laş mış dım. 
Oyun lar da mü ka fat çı lar sı ra
sın da yer ala ca ğı ma ina nır dım. 
Bü tün diq qə ti mi bu ya rış la ra 
cəlb et miş dim. Şü kür lər ol sun 
ki, hər şey öz qay da sın da get
di. Zəh mə tim hə dər get mə di. 
Azər bay can Gim nas ti ka Fe
de ra si ya sı nın, məşq çi lə ri min, 
mü əl lim lə ri min eti ma dı nı 
doğ rul da bil dim. Bu na gö rə 
çox se vi ni rəm. Av ro pa Oyun
la rın da əl də et di yim 1 qı zıl, 2 
gü müş və 2 bü rünc me dal ka
ye ra mın ən uğur lu nə ti cə si dir. 

– Oyun lar da qa zan dı ğın 
5 me dal sə nin üçün sürp riz 
ol ma dı ki? 

– Ya rış lar da ha kim lər 
əda lət li qə rar ve rir di lər. Fi
na la çı xa ca ğı ma əv vəl cə dən 
ina nır dım. Am ma me dal 
dəs ti nə sa hib ol ma ğım mə
nim üçün göz lə nil məz ol du.  
De di yim ki mi, oyun la ra cid
di və mə su liy yət lə ha zır laş
mış dım. Çək di yim zəh mət 
və səy hə dər get mə di. 

– Sə nin qə lə bən də fe de
ra si ya rəh bər li yi nin də bö
yük ro lu var... 

– Azər bay can Gim nas
ti ka Fe de ra si ya sı nın mə nə 
gös tər di yi eti ma dı doğ rult
du ğu ma gö rə fə rəh lə ni rəm. 
Xoş bəx təm ki, Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev və 
Ba kı2015 Av ro pa Oyun la rı 
Təş ki lat Ko mi tə si nin səd
ri, Azər bay can Gim nas ti ka 
Fe de ra si ya sı nın pre zi den
ti Meh ri ban xa nım Əli ye va 
mə nim çı xı şım dan ra zı qal
dı lar. Mə nə dəs tək ol duq la
rı na, eti bar et dik lə ri nə gö rə 
hər bir kə sə min nət dar lı ğı
mı bil di ri rəm. 

– Şüb hə siz ki, qə lə bə qa
zan ma ğın da azar keş dəs tə
yi ni xü su si vur ğu la maq la
zım dır... 

– Ta ma şa çı la rın mə ni 
dəs tək lə mə si mən də ruh 
yük sək li yi ya rat dı. Ruh lan
dım. On la rın dəs tə yi mə ni 
uğur qa zan ma ğa sövq et di. 
Biz id man çı la rın hər za man 
azar keş dəs tə yi nə eh ti ya cı
mız var. 

– İd ma na gə li şi ni ne cə 
xa tır la yır sa n? 

– İd ma na heç ma ra ğım 
ol ma yıb. Va li deyn lə ri min tə
ki di ilə bu sa hə ni seç mi şəm. 
Əv vəl lər eti raz et dim. Bir 
müd dət keç dik dən son ra ba şa 
düş düm ki, mən elə id man da 
özü mü gös tə rə bi lə rəm. Bu 
gün əl də et di yim nə ti cə lə rə 

gö rə va li deyn lə ri mə min nət
da ram. Ümi miy yət lə, ata və 
ana nın öv lad la rı nın gə lə cək 
hə ya ta ha zır lan ma sın da müs
təs na ro lu var. Va li deyn lər hər 
şe yin yax şı sı nı bi lir lər. Am ma 
bir qə rar ver mə miş dən ön cə 
uşaq lar la da məs lə hət ləş mək 
la zım dır. 

– İd man da əsas məq sə
din nə di r? 

– Gənc ol ma ğı ma bax
ma ya raq, id man da mü əy yən 
qə dər uğur lar qa zan mı şam. 
Özü mə gö rə kar ye ram var. Ən 
əsa sı, ailəm, iş lə di yim kol lek
tiv və cə miy yət üçün la zım lı
yam. Olim pi ya Oyun la rı nın 
çem pio nu ol maq is tə yi rəm. 
Bu ti tu lu qa za na ca ğı ma ina
nı ram. Ümu miy yət lə, in san 
do ğul du ğu gün dən da im zir
və yə can atır. Düz dür, bu zir
və yə çat maq hər kə sə nə sib 
ol mur. Çün ki bu yol çə tin və 
mə su liy yət li dir. Bu yo lu qət et
mək in san dan gər gin zəh mət, 
güc lü xa rak ter və səbr tə ləb 
edir. Olim pi ya çem pi on lu ğu na 
ge dən yol da be lə dir. Bu yo lu 
özü nə ina nan, ira də li və güc
lü lər qət edə bi lir. 

– Bir çox la rı sə nin özün
dən ra zı bir id man çı ol du ğu
nu he sab edir lər... 

– Mən ailə min tək öv la
dı yam. Bi lir si niz ki, tək uşaq
lar da bir qə dər eqo ist olur

lar. Nə giz lə dim, bu nu öz 
xa rak te rim də hiss edi rəm. 
De mək olar ki, xa siy yə tim 
tünd dür (gü lür). 

– Bax ma ya raq ki, ya
şın az dır, id man da ki fa yət 
qə dər uğur lar əl də et mi sən. 
Özü nü qəh rə man sa  yır  san 
mı  ? 

– Əs la. Mən də ha mı ki
mi adi in sa nam. Sa də cə, Ulu 
Tan rı nın bi zə ver di yi im
kan lar dan düz gün is ti fa də 
et mək la zım dır və bir də in
san da is tək ol ma lı dır. İm kan 
və is tək birbi ri ni ta mam la
yan da nə ti cə müt ləq ürə ka
çan olur. Ya şa dı ğın hə yat da 
nə yi sə əl də et mək üçün 
bü tün gü cü nü or ta ya qo yub 
səy lə ça lış maq la zım dır. Bu, 
bü tün sa hə lər də be lə dir.

– Qar şı da sə ni han sı ya
rış lar göz lə yi r? 

– Okt yab rın so nun da 
dün ya çem pio na tı ola caq. 
Bu ya rı şa cid di ha zır la şı ram.  
Bü tün diq qət və qüv və ni 
dün ya çem pio na tı na ha zır
lı ğa yö nəlt mi şik. Bu ya rış 
həm də 2016cı il də Rio
deJa ney ro şə hə rin də təş kil 
olu na caq XXXI Yay Olim pi
ya Oyun la rı na li sen zi ya xa
rak te ri da şı dı ğın dan mü hüm 
əhə miy yə tə ma lik dir. Çem
pio na ta səy lə ha zır la şıb uğur 
qa zan ma ğa ça lı şa ca ğam.

“Zəhmətim hədər 
getmədi...” 

ESMİRaoRucova

Gim nas ti ka öl kə miz də ki fa yət qə dər po pul yar lı ğa ma
lik dir. Son il lər id ma nın bu nö vü yük sək sü rət lə in ki şaf 
edir. Azər bay can Gim nas ti ka Fe de ra si ya sı nın pre zi den ti 
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın sə mə rə li və məq səd yön lü 
fəa liy yə ti nə ti cə sin də gim nas ti ka res pub li ka mız da bö yük 
nü fuz qa za nıb. Uşaq, ye ni yet mə və gənc lə rin gim nas ti ka 
növ lə ri üz rə böl mə lə rə axı nı ar tıb. Gim nas ti ka nın mad
ditex ni ki ba za sı nın güc lən di ril mə si, kadr is la hat la rı nın 
apa rıl ma sı sa yə sin də bu sa hə də bö yük uğur lar əl də edi lib. 

Azər bay ca nın ev sa hib li yi et di yi bi rin ci Av ro pa Oyun
la rın da gim nast la rı mız da qüv və lə ri ni sı na yıb lar. Di gər 
id man çı la rı mız la ya na şı, on lar da uğur lu çı xış la rı ilə bi
zi se vin di rib lər. İd man gim nas ti ka sı üz rə ya rış lar da  Oleq 
Step ko nun əl də et di yi  5 me dal hər bi ri mi zin ürə yin cə 
ol du. Gim nas tı mız la söh bət də onun Av ro pa Oyun la rın da 
qa zan dı ğı uğur lar, ya rış la bağ lı tə əs sü rat la rı və gə lə cək 
plan la rın dan da nış dıq. 

Təbiətlə  insanın 
harmoniyası 
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Ba kıTbi li siQars də mir yol 
xət ti ilə sər ni şin lə rin da şın ma
sı üçün Azər bay can Tür ki yə dən 
da ha 30 va qon ala caq. Bu haq da 
mət bua ta  açıq la ma sın da «Azər
bay can Də mir Yol la rı» Qa pa lı 
Səhm dar Cə miy yə ti nin mət
bu at xid mə ti nin rəh bə ri Na dir 
Əz məm mə dov de yib.

Onun söz lə ri nə gö rə, ar tıq 
bu nun la bağ lı da nı şıq lar ye kun
la şıb və va qon lar si fa riş olu nub.

Sö zü ge dən qa tar lar da sər ni
şin lə rin ra hat lı ğı üçün ən yük
sək şə rai tin qu ru la ca ğı nı de yən 
N.Əz məm mə dov qeyd edib ki, 
va qon lar Azər bay ca na 2016cı 
il də gə ti ri lə cək: «Qa tar lar bir 
mər tə bə li ola caq. Müa sir stan
dart la ra uy ğun bü tün şə rai tə 
ma lik ola caq qa tar lar da «wi fi» 
sis te mi ilə ya na şı, bir sı ra baş

qa ye ni lik lə rin də ola ca ğı is tis na 
olun mur. Sər ni şin lər Ba kı dan 
Qar sa bir gü nə ge də bi lə cək lər. 
Am ma son ra yə qin ki, sər ni şin
lər mən zil ba şı na da ha tez ge dib 
çı xa bi lə cək lər”. N.Əz məm mə
dov ge diş haq qı qiy mət lə ri nin 
Tür ki yə və Gür cüs tan la ra zı
laş dı rı la ca ğı nı qeyd edib. QSC 
rəs mi si həm çi nin qeyd edib ki, 
bu ilin so nu na ki mi Ba kıTbil
siQars kə mə ri ilə ar tıq yük lə
rin də da şın ma sı na baş la nı la caq. 
Onun söz lə ri nə gö rə, bu is ti qa
mət də son ta mam la ma iş lə ri 
apa rı lır:

 «2015ci ilin son la rı bi zim ilk 
qa tar la rı mız Tür ki yə sər hə di nə 
ge dib çı xa caq. Bi zim stan dart lar 
Av ro pa da kın dan fərq li ol du ğu 
üçün Axal ka la ki də ara ba cıq la rın 
də yiş di ril mə si stan si ya sı ti ki lir. 

Həm çi nin ye ni kör pü nün in şa sı 
da apa rı lır. İş lər ye kun la şan dan 
son ra bu də mir yo lu xət ti ilə 5 
və ya 6 mil yon yü kün da şın ma sı 
nə zər də tu tu lur. Son ra kı il lər də 
isə 15 mil yo na qə dər yü kün da
şın ma sı plan laş dı rı lır”.

Qeyd edək ki, BTQ də mir yol 

xət ti la yi hə si 68 kmi Tür ki yə 
əra zi sin dən, 30 kmi Gür cüs tan 
əra zi sin dən, həm çi nin Gür cüs
tan da Tbi li siAxal ka la ki də 183 
km sa hə nin re konst ruk si ya sı 
da xil ol maq la 98 km uzun luq da 
QarsAxal ka la ki də mir yo lu nun 
ti kin ti si ni nə zər də tu tur. 

Hin dis tan 2016cı il də 
fəa liy yə tə baş la ya caq “Şi mal
Cə nub” nəq liy yat la yi hə si nin 
re al laş ma sın da ma raq lı dır. ” 
“RiaNo vos ti”nin  xə bə ri nə 
gö rə bu nu Hin dis ta nın Ru si ya 
Fe de ra si ya sın da föv qə la də və 
sə la hiy yət li sə fi ri Şri ni va san 
Raq xa van de yib. O bil di rib 
ki, bu nəq liy yat dəh li zi nin işə 
düş mə si xərc lə rin azal ma sı na 
gə ti rib çı xa ra caq: 

«Biz hə qi qə tən də bu la
yi hə nin işə düş mə si üzə rin də 
ak tiv iş lə yi rik. Çün ki, bu la yi
hə xərc lə ri iki də fə azal da caq”.  
Sə fir əla və edib ki, bə zi de tal
lar ra zı laş dı rıl ma yıb: “Bu nun la 
be lə biz sü rət lə hə rə kət edi rik. 
Biz is tə yi rik ki, 2016cı ilin əv
və lin də bu dəh liz işə düş sün”.  
Qeyd edək ki, bu nəq liy yat 
dəh li zi Hin dis tan, İran, Ru si ya 
və Azər bay can dan ke çə cək.

Azər bay can dan Tür ki yə yə qa tar la  
bir gü nə get mək ola caq

Göy gö lə ögey münasibət...

Hin dis tan dan Ru si ya  
və Azər bay ca na nəq liy yat  
dəh li zi 2016-cı il də açı la bi lər

Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər Na
zir li yi nin Mil li Hid ro me teo ro lo gi ya 
De par ta men ti nin mü tə xəs sis lə ri tə rə
fin dən yay döv rün də çay lar dan ke çən 
daş qın və sel iz lə ri nə gö rə mak si mal su 
sərf ə ri ni tə yin et mək məq sə di lə ölç
mə iş lə ri apa rı lıb.

Eko lo gi ya və Tə bii Sər vət lər Na zir li
yi nin mət bu at xid mə ti nin rəh bə ri İra də 
İb ra hi mo va Trendə bil di rib ki, 2015ci 
ilin yay döv rün də Gən cəQa zax böl gə
si nin Kü rək çay, Gən cə çay, Zə yəm çay, 
Qoş qar çay, Şəm kir çay, Əs rik çay, Şə
kiZa qa ta la böl gə si nin Ba la kən çay, Ka
tex çay,Ta la çay, Kür mük çay, Şin çay, Kiş
çay, Əy ri çay və Qu baQu sar böl gə si nin 
Qud yal çay, Qa ra çay, Vəl və lə çay, Qu
sar çay, Ça qa cuq çay, Qu ru çay çay la rın da 
apa rıl mış çöltəd qi qat iş lə ri nin nə ti cə
sin də sö zü ge dən çay lar da kı mak si mal 
su sərf ə ri nin son beş ilin gös tə ri ci lə ri nə 
nis bət də ən aşa ğı ol du ğu mə lum olub.

Qeyd edək ki, əsa sən dağ lıq əra
zi lər də qış döv rün də yı ğıl mış qa rın 
əri mə si və ay rıay rı gün lər də dü şən 
ley san ya ğış lar nə ti cə sin də dağ çay
la rın da bə zi gün lər də su sər fi nin 
kəs kin ar tı mı baş ve rir və hət ta bə zi 
hal lar da su ça yın məc ra sın dan çı xa
raq ət raf la rı da ba sır. Qı sa müd dət 
ər zin də baş ve rən daş qın lar za ma nı 
çay da kı or ta su sər fi ni də fə lər lə aşan 
su lu luq mü şa hi də edi lir. Hə min vaxt
lar da çay lar da su sər fi nin öl çül mə si 
qey rimüm kün ol sa da, son ra dan 
mak si mal su sərf lə ri daş qı nın izi nə 
gö rə he sab la nır.

Bil di ri rik ki, he sab la ma lar nə ti cə
sin də əl də olu nan mə lu mat lar il lik və 
ço xil lik su eh ti yat la rı nın qiy mət lən di
ril mə si, daş qın lar ris ki nin mü əy yən
ləş di ril mə si, inf rast ruk tur ob yekt lə ri
nin la yi hə lən di ril mə si və ti kin ti si üçün 
mü hüm əhə miy yə tə ma lik dir.

İyun ayı ilə mü qa yi sə də iyul ayın
da is teh lak mal la rı nın qiy mət lə ri və 
xid mət ta rif lə ri 0,7%, o cüm lə dən 
ər zaq məh sul la rı nın qiy mət lə ri 1,7% 
ucuz la şıb, qey riər zaq mal la rı nın qiy
mət lə ri və xid mət ta rif ə ri isə də yiş
mə yib. 

Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə sin dən 
ve ri lən mə lu ma ta gö rə, 2014cü ilin 
mü va fiq döv rü nə nis bə tən ca ri ilin 
yan variyul ay la rın da is teh lak mal la
rı nın qiy mət lə ri və xid mət ta rif ə ri 
3,7%, o cüm lə dən ər zaq məh sul la
rı nın qiy mət lə ri 5,8%, qey riər zaq 
mal la rı nın qiy mət lə ri 2,9%, xid mət 
ta rif ə ri isə 1,2% ar tıb. 

Çay lar da son beş ilin ən aşa ğı  
su sər fi qey də alı nıb

İyul da 0,7%-lik defl ya si ya qey də alı nıb

Azər bay can Döv lət Nef Şir
kə ti nin Mar ke tinq və iq ti sa di 
əmə liy yat lar ida rə sin dən «APA
Eco no mics»ə ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, Lon don bir ja sın da dü nən 

ke çi ril miş hər rac lar da «Aze ri
Light» mar ka lı nef in bir ba re
li nin qiy mə ti 0,52% və ya 0,26 
dol lar ucuz la şa raq 50,05 dol lar 
olub. 

Azər bay can nef ti ucuz la şıb

Göy göl əra zi si nə əha li nin 
gi ri şi mü vəq qə ti da yan dı rı lıb. 
Lent.azın mə lu ma tı na gö rə, 
bu na sə bəb gö lü və ət ra fı nın 
tə miz lən mə si ilə bağ lı hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lər dir. Göl əra zi
si nə bu ra xı lış gün ər zin də bər
pa edi lə cək. Eko lo gi ya və Tə bii 
Sər vət lər Na zir li yi nin Tə bi ət 
Əra zi lə ri nin İn ki şa fı De par ta
men ti nin di rek to ru Va qif Ca
va dov Lent.aza bil di rib ki, na
zir lik tə rə fin dən göl əra zi sin də 
həf ə də bir gün sa ni tar gün elan 
edi lib: 

«Mil li Par kın əmək daş la rı 
gün ər zin də əra zi ni tə miz lə yə
cək lər və bun dan son ra tu rist lə
rin bu ra ya bu ra xıl ma sı na ica zə 
ve ri lə cək. Dü nən əmək daş la rı
mız əra zi də da ha 30 zi bil qu tu
su yer ləş di rib lər. Həm çi nin 10 
min zi bil tor ba sı pay la nı lıb. La
kin bu nun la be lə bə zi tu rist lər 

in san lı ğa sığ ma yan hə rə kət lər 
edir lər. 

Hət ta elə olur ki, zi bil qu tu
sun da kı zi bil tor ba sı nı çı xa rır lar 
və zi bi li ye rə tö küb tor ba nı öz
lə ri ilə apa rır lar. Əra zi də xü su si 
ilə uşaq bez lə ri nin çox ol ma sı 
xa nım la rı mı zın tə biə tə qar şı 
ne cə mə su liy yət siz və la qeyd 
ya naş dı ğı nı gös tə rir”.

 V.Ca va dov əla və edib ki, 
Göy gö lün ya xın lı ğın da yer lə şən 
Ma ral gö lün ət ra fı na da xey li zi
bil qu tu la rı yer ləş di ri lib: 

“Biz la zım olan bü tün təd bir
lər gö rü rük. Hət ta po li sə də mü
ra ci ət et mi şik ki, mü əy yən şəxs
lər ba rə sin də təd bir lər gör sün lər. 
Bun dan baş qa əra zi də xey li mü
şa hi də ka me ra la rı qu raş dı rı la caq. 

Çün ki əra zi yə gi riş dən gö lə dək 
olan mə sa fə 5 ki lo metr dən çox
dur və bu ra da dai mi nə za rə te di ci 
sis tem ol ma lı dır. 

Bun dan baş qa “qa ra si ya
hı”nın da tər tib edil mə si nə zər
də tu tu lub. Biz bu si ya hı ya dü
şən, yə ni gö lü zi bil lə di yi üçün 
cə ri mə lə nən şəxs lə rin ha mı
sı nın adı nı na zir li yin say tın da 
yer ləş di rə cə yik”.

Na zir lik rəs mi si həm çi nin 
qeyd edib ki, əra zi də xey li xə
bər dar lı qe di ci, qa da ğa ne di ci və 
is ti qa mət lən di ri ci löv hə lər var. 
Bu nun la be lə bə zi in san lar ye
mək qa lıq la rı nı, boş qab la rı və 
di gər tul lan tı la rı ye rə atır lar.

 Qeyd edək ki, 2 gün dür ki, 
so si al me dia da Göy gö lün və ət
ra fı nın bu ra is ti ra hə tə gə lən 
in san lar tə rə fin dən çirk lən di
ril mə si ilə bağ lı xə bər lər və gö
rün tü lər ya yı lıb. 

Azər bay can dan Tür ki yə
yə tu rist ki mi sə fər edən lə
rin sa yın da az la ma mü şa hi də 
olu nur. Bu nu açıq la ma sın da 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir
li yi nin Tu rizm İda rə si nin rəi
si Ay dın İs mi yev de yib. Onun 
söz lə ri nə gö rə, ötən il lə müa
yi sə də bu il Tür ki yə nin müx
tə lif şə hər lə ri nə sə fər edən
lə rin sa yı 20 fa iz aza lıb.

Na zir lik rəs mi si azal ma nı 
Tür ki yə də ye ni dən baş la yan 
ter ror ha di sə lə ri nin art ma sı 
ilə əla qə lən di rib: “Azər bay
can dan hər yay möv sü mü 
xey li in san tu rist ki mi Tür ki

yə nin müx tə lif ku rort zo na la
rın da din cəl mə yə ge dir. Am
ma bu il tu rizm şir kət lə rin
dən bi zə da xil olan mə lu ma ta 
əsa sən, Tür ki yə də baş ve rən 
ter ror akt la rı sə bə bin dən ək
sər in san lar or da is ti ra hət et
mək dən im ti na edir lər. Tə bii 
ki, in san la rı ba şa düş mək olar. 
Heç kəs hə ya tı üçün təh lü kə 
ya ra dan bir öl kə də is ti ra hət 
et mək is tə məz. Gü man edi
rəm ki, Tür ki yə də və ziy yət 
sta bil lə şən dən son ra in san
la rı miz əv vəl ki ki mi is ti ra hət 
üçün bu öl kə yə sə fər lər edə
cək lər”.

Azər bay can dan Tür ki yə yə  
ge dən  tu rist lə rin sa yı  
20 fa iz aza lıbMDB öl kə lə ri nin döv lət 

baş çı la rı şu ra sı nın növ bə ti ic la
sı okt yabr 16da As ta na da ke
çi ri lə cək. Ru si ya mət bua tı nın 
xə bə ri nə gö rə gö rə, bu ba rə də 
açıq la ma nı MDBnin İc ra iy yə 
Ko mi tə si nin səd ri Ser gey Le be
dev de yib. Onun söz lə ri nə gö
rə, gö rüş za ma nı BMTnin ya
ran ma sı nın 70 il li yi və Çer nobl 
Atom Elekt rik Stan si ya sın da kı 
qə za nın 30 il li yi gün də li yə sa
lı na caq:

 “Bun dan baş qa, döv lət baş
çı la rı miq ra si ya, ci na yət kar lıq la 
mü ba ri zə, mə də niy yət, föv qə la

də hal lar la bağ lı xə bər dar lıq və 
qar şı sı nın alın ma sı, sər həd lə rin 
mü da fiə si, re gi on la ra ra sı əmək
daş lıq, hər bi sa hə də qar şı lıq lı 
fəa liy yə ti əks et di rən sə nəd lər 
qə bul edə cək lər. Sə nəd lə rin bir 
his sə si bir gün ön cə ke çi ri lə cək 
xa ri ci iş lər na zir lə ri nin top lan
tı sın da mü za ki rə olu na caq. Hə
min gö rüş də 20dən çox mə sə
lə nin mü za ki rə si göz lə ni lir”.

Ser gey Le be dev bil di rib ki, 
okt yab rın 30da isə Dü şən bə də 
MDB hö ku mət baş çı la rı nın ic la
sı ke çi ri lə cək. Gö rüş də 30dan 
çox mə sə lə mü za ki rə olu na caq.

MDB dövlət başçıları  
Astanada toplanacaqlar


