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Qlo bal la şan dün ya mü-
tə rəq qi pro ses lər lə ya na şı, 
döv lət lə rin təh lü kə siz li yi ba-
xı mın dan mü əy yən po ten si al 
təh did lə ri də ön pla na çı xa rır. 
Bu na gö rə də müa sir dövr təh-
lü kə siz lik sa hə sin də təd bir lə-
rin da vam lı və da ha çe vik ol-
ma sı nı tə ləb edir. Şərq lə Qər bi 
bir ləş di rən ge ost ra te ji tran zit 
xət lə ri nin, qlo bal ener ji la yi-
hə lə ri nin baş lı ca tə mi nat çı sı-
na çev ri lən, mil li-et nik və di ni 
dö züm lü lü yün yük sək sə viy-
yə si nə gö rə fərq lə nən, müx-
tə lif mə də niy yət lə ri bir ara ya 
gə ti rən Azər bay can üçün hər 
bir sa hə də təh lü kə siz li yin hər-
tə rəf  i tə mi na tı prio ri tet mə sə-
lə lər dən bi ri dir.

Ötən 10 il də Azər bay ca nın 
di na mik in ki şa fı, Ba kı-Tbi li-
si-Cey han neft  və Ba kı-Tbi li-
si-Ər zu rum qaz kə mər lə ri nin 
işə düş mə si, Xə zər də ni zi nin 
Azər bay can sek to run da ye ni 
qaz ya taq la rı nın kəşf olun ma-
sı, TA NAP və  TAP la yi hə lə-
ri nə baş la nıl ma sı, “Şah də niz” 
ya ta ğı nın iş lə nil mə si nin ikin ci 
mər hə lə si üz rə ye kun in ves-
ti si ya qə ra rı nın im za lan ma sı, 
Azər bay ca nın kos mik klu bun 
üz vü nə çev ril mə si bey nəl xalq 
təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri ni res-
pub li ka mız üçün əsas və zi fə-
lər dən bi ri nə çe vi rir.

Azər bay can üçün təh lü-
kə siz lik mə sə lə lə ri nin xü su si-
lə önəm kəsb et mə si həm də 
Er mə nis ta nın res pub li ka mı za 
qar şı hər bi tə ca vü zü nün bu 
gün də da vam et dir mə si ilə 
şərt lə nir. Bu mü na qi şə nin Er-
mə nis ta nın qey ri-konst ruk tiv 
və iş ğal çı möv qe yi üzün dən 
həl li ni tap ma ma sı bü töv lük-
də Cə nu bi Qaf qaz re gio nu nun 
təh lü kə siz li yi nə ma neə dir. 
Çün ki iş ğal olun muş tor paq la-
rın ter ror çu la rın ha zır lan ma sı, 
nar ko tik mad də lə rin be cə ril-
mə si və da şın ma sı, si lah qa-
çaq mal çı lı ğı məq sə di lə is ti fa-
də edil mə si nə in ki öl kə mi zin, 
bü töv lük də böl gə nin təh lü kə-
siz li yi nə bir ba şa təh did dir.

Re al lıq isə on dan iba rət-
dir ki, bu gün Azər bay can da 
hə ya ta ke çi ri lən eff  ek tiv mil-
li təh lü kə siz lik si ya sə ti nin 
qar şı sın da təh di din is tə ni lən 
for ma sı aciz dir. Bu si ya sə tin 
əsa sı nı uzaq gö rən lik lə qo yan 
ümum mil li li der Hey dər Əli-
yev 1993-cü il də xal qın tə lə bi 
ilə ha ki miy yə tə qa yıt dıq dan 
son ra müs tə qil Azər bay ca nın 
xi las edil mə si is ti qa mə tin də 
gös tər di yi fə da kar lıq lar nə ti cə 
eti ba ri lə döv lət çi li yi mi zin və 
xal qı mı zın mil li təh lü kə siz li yi-
ni tə min et miş dir.

Ulu ön dər Hey dər Əli ye-
vin si ya si kur su nu la yi qin cə 
da vam et di rən Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin fəa liy yə tin də mil li 
ma raq lar fo nun da for ma la şan 
mil li təh lü kə siz li yin qlo bal la-
şan döv rün tə ləb lə ri nə ca vab 
ver mək lə eti bar lı şə kil də tə-
min olun ma sı əsas yer lər dən 
bi ri ni tu tur. Pre zi dent İl ham 

Əli yev sü rət lə in ki şaf edən və 
müx tə lif sa hə lər də möh tə şəm 
uğur la ra im za atan müs tə qil 
res pub li ka mı zın mil li təh lü kə-
siz li yi nin qo run ma sı nı va cib 
mə sə lə ki mi da im önə çə kir. 
Bu nu döv lət baş çı sı nın prak tik 
fəa liy yə tin də, hə ya ta ke çir di yi 
iş lər də ay dın gör mək olar.

Son il lə rin da ha bir re al lı ğı 
on dan iba rət dir ki, təh lü kə siz-
li yə olan təh did lər adə tən bir 
öl kə nin sər həd lə ri da xi lin də 
for ma laş mır. Mə sə lən, mü tə-
şək kil ci na yət kar fəa liy yət, xü-
su si lə onun tə za hür for ma la-
rın dan olan və mil li sər həd lə ri 
ad la yan ter ro rizm bü tün öl kə-
lə rin ma raq la rı na to xu nan qlo-
bal təh lü kə yə çev ri lə rək dün-
ya ic ti ma iy yə ti ni cid di na ra hat 
edir. Bu mə na da ha zır da bü tün 
dün ya öl kə lə ri nin eti raf et di yi 
hə qi qət bun dan iba rət dir ki, 
təh lü kə siz li yin eti bar lı tə mi-
na tı mə sə lə si da xi li im kan lar-
la ya na şı, bey nəl xalq bir li yin 
qar şı lıq lı fay da lı əmək daş lı ğı 
sa yə sin də eff  ek tiv nə ti cə ve rir.

Azər bay can Res pub li ka sı 
özü nün su ve ren li yi ni və əra zi 
bü töv lü yü nü qo ru maq, öl kə-
mi zə qar şı yö nəl miş təh lü-
kə lə rin qar şı sı nı al maq üçün 
bey nəl xalq təh lü kə siz lik ins ti-
tut la rı və sis tem lə ri ilə uğur la 
əmək daş lıq edir. Ey ni za man-
da, öl kə miz dün ya da və re gi-
on da təh lü kə siz li yə və sa bit li-
yə qar şı yö nəl miş ümu mi təh-
did lə rin, ter ror çu lu ğun və di ni 
ekst re miz min ya yıl ma sı nın, 
trans mil li mü tə şək kil ci na-
yət kar lı ğın qar şı sı nın alın ma sı 
is ti qa mə tin də qu ru lan əmək-
daş lıq for mat la rın da iş ti rak 
edə rək özü nün la yiq li töh fə lə-
ri ni ve rir. An ti ter ror koa li si ya-
sı nın üz vü olan Azər bay ca nın 
hər bi böl mə lə ri bu müd dət də 
NA TO qüv və lə ri tər ki bin də 
ke çi ri lən sülh ya rat ma mis si ya-
sın da ya xın dan iş ti rak edir. Bu 
o de mək dir ki, Azər bay can re-
gio nal müs tə vi ilə ya na şı, qlo-
bal miq yas da da təh lü kə siz li yə 

töh fə ve rən öl kə dir.
Dün ya nı na ra hat edən mə-

sə lə lər dən bi ri də nü və təh lü-
kə siz li yi dir. Qlo bal təh lü kə siz-
li yin di gər as pekt lə ri ilə ya na şı, 
nü və təh lü kə siz li yi nə də mü-
hüm əhə miy yət ve rən Azər-
bay can mil li və bey nəl xalq sə-
viy yə də bu is ti qa mət də va cib 
ad dım lar atır. Bey nəl xalq Nü və 
Ter ror çu lu ğu Akt la rı nın Ara-
dan Qal dı rıl ma sı Kon ven si ya sı 
və Nü və Ma te ri al la rı nın Fi zi ki 
Qo run ma sı ki mi mü hüm bey-
nəl xalq sa ziş lə rə qo şu lan res-
pub li ka mız üzə ri nə gö tür dü yü 
öh də lik lə ri la yi qin cə ye ri nə 
ye ti rir. BMT-nin Təh lü kə siz-
lik Şu ra sın da sədr li yi za ma nı 
res pub li ka mız bey nəl xalq ter-
ror çu luq, o cüm lə dən nü və 
ter ror çu lu ğu mə sə lə lə ri nə 
aid mü za ki rə lər təş kil et miş-
di. Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
mar tın 24-25-də Ni der land 
Kral lı ğı nın Haa qa şə hə rin də 
ke çi ri lən III Nü və Təh lü kə siz-
li yi Sam mi tin də iş ti ra kı bir da-
ha təs diq edir ki, Azər bay can 
nü və təh lü kə siz li yi nin tə min 
olun ma sın da və bu sa hə də 
bey nəl xalq əmək daş lıq da ma-
raq lı dır.

Nü və Təh lü kə siz li yi Sam-
mi ti XXI əsr də bey nəl xalq bir-
lik üçün cid di təh lü kə ya ra dan 
nü və ter ror çu lu ğu nun qar şı-
sı nı al ma ğa həsr olu nan yük-
sək sə viy yə li zir və gö rü şü dür. 
Əl li dən çox öl kə nin döv lət və 
hö ku mət baş çı la rı nın, müx-
tə lif bey nəl xalq təş ki lat la rın 
rəh bər lə ri nin iş ti rak et dik lə ri 
sam mit də nü və təh lü kə siz li-
yi nin əsas mə sə lə lə ri, o cüm-
lə dən dün ya da təh lü kə li nü və 
ma te ri al la rı nın sa yı nın azal dıl-
ma sı, ra di o ak tiv mən bə lə rin 
təh lü kə siz li yi nin, bu sa hə də 
bey nəl xalq əmək daş lı ğın güc-
lən di ril mə si  və di gər mə sə lə-
lər mü za ki rə olu nur. Bu Zir və 
gö rü şü nün mö tə bər qo naq la rı 
Azər bay ca nın sam mit də fə al 
iş ti ra kı nı yük sək qiy mət lən-
di rir lər. Pre zi dent İl ham Əli-

ye vin rəh bər li yi ilə öl kə mi zin 
dün ya da nü və təh lü kə siz li yi nə 
töh fə ver mə si bey nəl xalq bir-
lik tə rə fi n dən təq dir olu nur.

Azər bay can nü və təh lü-
kə siz li yi ni tə min edən nor ma 
və stan dart la rın for ma laş dı rıl-
ma sı işin də Bey nəl xalq Atom 
Ener ji si Agent li yi nin oy na dı ğı 
ro lu va cib he sab edir. Öl kə miz 
nü və təh lü kə siz li yi nin müx tə-
lif as pekt lə ri ilə bağ lı agent lik-
lə uğur lu əmək daş lıq qu rub. 
Sam mit də ki çı xı şı za ma nı nü-
və təh lü kə siz li yi təd bir lə ri nin 
güc lən di ril mə sin də Bey nəl-
xalq Atom Ener ji si Agent li yi nin 
mü hüm ro lun dan da nı şan  Pre-
zi dent İl ham Əli yev öl kə mi zin 
nü və təh lü kə siz li yi nin bir çox 
as pekt lə ri üz rə bu agent lik-
lə fə al əmək daş lıq et di yi ni və 
Azər bay ca nın iş ti rak çı döv lət 
ol du ğu Nü və Ter ror çu lu ğu na 
qar şı Mü ba ri zə üz rə Qlo bal 
Tə şəb bü sün nü və təh lü kə siz-
li yi nin möh kəm lən di ril mə si 
is ti qa mə tin də Bir ləş miş Mil-
lət lər Təş ki la tı nın gös tər di yi 
səy lə ri dəs tək lə di yi ni, bu ya-
xın lar da Azər bay ca nın nü və, 
kim yə vi və bio lo ji si lah la rın və 
on la rın çat dı rıl ma va si tə lə ri nin 
ya yıl ma ma sı sa hə sin də gör dü-
yü növ bə ti təd bir lər haq qın da 
ye ni he sa ba tı nı Bir ləş miş Mil-
lət lər Təş ki la tı na təq dim et di-
yi ni diq qə tə çat dı rıb.

Nü və və ra di o ak tiv təh-
lü kə siz li yin tə min edil mə si 
üçün əla və təd bir lər gö rül-
mə si nin va cib li yi nə to xu nan 
Pre zi dent İl ham Əli yev Azər-
bay ca nın nü və ma te ri al la rı nın 
qey ri-qa nu ni döv riy yə sin də 
tran zit marş ru tu ki mi öl kə nin 
əra zi sin dən is ti fa də nin qar-
şı sı nı al maq üçün bö yük səy-
lər gös tər di yi ni, bu məq səd lə 
bey nəl xalq tə rəf daş lar la sıx 
əmək daş lıq edə rək bey nəl xalq 
stan dart la ra uy ğun güc lü qa-
nun ve ri ci li yə əsas la nan əha tə-
li mil li ix ra ca nə za rət sis te mi ni 
for ma laş dır dı ğı nı vur ğu la yıb.

Bir mə sə lə ni də qeyd et-

mə li yik ki, Er mə nis tan tə rə-
fi n dən tor paq la rı mı zın 20 fai-
zi nin iş ğa lı sə bə bin dən zəbt 
olun muş əra zi lə ri mi zə nə za rət 
olun mur. Pre zi dent İl ham Əli-
yev bil di rib ki, bu cür və ziy yət 
trans mil li mü tə şək kil ci na-
yət kar lı ğa, nü və və ra di o ak tiv 
ma te ri al la rın qey ri-qa nu ni da-
şın ma sı na, həm çi nin ra di o ak-
tiv tul lan tı ma te ri al la rı nı bas-
dır maq la Azər bay ca nın iş ğal 
olun muş əra zi lə ri nin Er mə-
nis tan tə rə fi n dən zə hər lən di-
ril mə si nə şə ra it ya ra dır. Er mə-
nis ta nın 1976-cı il də fəa liy yə tə 
baş la mış və ha zır da köh nəl miş 
Met sa mor Atom Elekt rik Stan-
si ya sı ilə də bağ lı na ra hat lı ğı nı 
diq qə tə çat dı ran Pre zi dent İl-
ham Əli yev de yib ki, bu stan si-
ya bü tün re gi on və ya xın qon-
şu lar üçün bö yük təh did dir və 
ora da kı hər han sı qə za nın nə-
ti cə lə ri fa ciə li ola caq.

Azər bay can re gi on da və 
bü tün dün ya da nü və təh lü kə-
siz li yi nin güc lən di ril mə si nə 
aid mə sə lə lər üz rə bey nəl xalq 
təş ki lat lar və tə rəf daş la rı mız-
la apar dı ğı mız əmək daş lı ğın 
da vam et di ril mə si, nü və və 
ra di o ak tiv ma te ri al la rın qey-
ri-qa nu ni döv riy yə sin dən irə li 
gə lən hə də lə rin azal dıl ma-
sı işi nə sa diq dir. Bu nu bə yan 
edən Pre zi dent İl ham Əli yev 
çı xı şın da BMT baş da ol maq la 
bey nəl xalq ic ti ma iy yə tin da-
vam lı səy lə ri ilə bü tün ça ğı rış-
la rın həll edi lə cə yi nə və da ha 
təh lü kə siz dün ya qu ru la ca ğı na 
əmin li yi ni bil di rib.

Nü və təh lü kə siz li yi nin tə-
min olun ma sı na öz töh fə lə ri ni 
ve rən Azər bay can bu sa hə də 
bey nəl xalq əmək daş lı ğı və 
tə şəb büs lə ri dəs tək lə yir. Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin Haa qa 
şə hə rin də ke çi ri lən III Nü və 
Təh lü kə siz li yi Sam mi tin də 
iş ti ra kı isə gös tə rir ki, bey nəl-
xalq ic ti ma iy yət bu mə sə lə də 
öl kə mi zin ro lu nu qə bul edir və 
möv qe yi ni bö lü şür. 

“Azərbaycan” qəzeti 

Azərbaycan nüvə təhlükəsizliyi ilə 
bağlı beynəlxalq əməkdaşlığı 
və təşəbbüsləri dəstəkləyir  
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Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ap re lin 2-də Tür ki yə 
Res pub li ka sı Si lah lı Qüv və-
lə ri nin Baş Qə rar gah rəi si 
Nec det Öze lin baş çı lıq et-
di yi nü ma yən də he yə ti ni 
qə bul et miş dir. 

Gö rüş də Azər bay can 
ilə Tür ki yə ara sın da dost-
luq və qar daş lıq mü na si-
bət lə ri nin bü tün is ti qa-
mət lər də, o cüm lə dən hər-
bi-tex ni ki sa hə də uğur la 

in ki şaf et di yi vur ğu lan mış, 
Tür ki yə Res pub li ka sı Si-
lah lı Qüv və lə ri nin Baş Qə-
rar gah rəi si Nec det Öze lin 
öl kə mi zə sə fə ri nin bu sa-
hə də əla qə lə ri mi zin da ha 
da ge niş lən di ril mə si işi nə 
xid mət edə cə yi nə əmin lik 
ifa də olun muş, öl kə lə ri-
miz ara sın da hər bi-tex ni ki 
əmək daş lı ğın pers pek tiv lə-
ri ilə bağ lı mə sə lə lər ət ra-
fın da fi  kir mü ba di lə si apa-
rıl mış dır. 

Avst ri ya par la men ti nin 
ikin ci pre zi den ti Karl haynts 
Kopf öl kə mi zin əl də et di yi 
uğur lu iq ti sa di in ki şaf mü na-
si bə ti lə döv lə ti mi zin baş çı sı-
nı təb rik et miş dir. Pay tax tı-
mız da ge dən sü rət li in ki şaf 
pro ses lə ri nin on da də rin 
tə əs sü rat ya rat dı ğı nı məm-
nun luq la qeyd edən qo naq 
öl kə miz də ke çir di yi gö rüş lər 
ba rə də döv lə ti mi zin baş çı sı-
na mə lu mat ver miş dir.

Döv lə ti mi zin baş çı-
sı Azər bay can ilə Avst ri ya 
ara sın da əla qə lə rin uğur la 
in ki şaf et di yi ni vur ğu la mış-

dır. Pre zi dent İl ham Əli yev 
Avst ri ya ya ötə nil ki sə fə ri ni 
və ora da biz nes ic ti ma iy-
yə ti ilə ke çir di yi gö rüş lə ri 
məm nun luq la xa tır la mış-
dır. Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Avst ri ya şir kət lə ri nin Azər-
bay can da kı uğur lu fəa liy yə-
ti nin önə mi ni qeyd et miş-
dir. Pre zi dent İl ham Əli yev 
Avst ri ya par la men ti nin 
ikin ci pre zi den ti Karl haynts 
Kop fun öl kə mi zə sə fə ri nin 
par la ment lə ra ra sı əla qə lə-
rin ge niş lən di ril mə si işi nə 
xid mət edə cə yi nə ümid var 
ol du ğu nu bil dir miş dir.

Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev Türk mə nis ta-
nın Baş na zi ri nin müa vi ni, 
xa ri ci iş lər na zi ri Rə şid Me-
re do vu qə bul et miş dir. 

Rə şid Me re dov Türk-
mə nis tan Pre zi den ti Qur-
ban qu lu Ber di mə həm mə-
do vun sə mi mi sa lam la rı nı 
və də rin eh ti ra mı nı döv-
lə ti mi zin baş çı sı na çat dır-
mış dır. O, Pre zi dent Qur-
ban qu lu Ber di mə həm mə-
do vun Pre zi dent İl ham Əli-
ye vi Türk mə nis ta na sə fə rə 
də və ti nin ifa də olun du ğu 
mək tu bu nu döv lə ti mi zin 
baş çı sı na təq dim et mişdir. 
Rə şid Me re dov döv lət baş-
çı la rı ara sın da dost luq əla-
qə lə ri nin iki tə rəf  i mü na-
si bət lə rin ge niş lən di ril mə-
sin də ki ro lu nu xü su si qeyd 
et mişdir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
öl kə lə ri miz ara sın da iki tə-
rəf li mü na si bət lə rin di na-
mik şə kil də in ki şaf et di yi ni 
vur ğu la mışdır. Xalq la rı mı-

zın qə dim ta ri xə və et nik 
kök lə rə ma lik ol du ğu nu 
qeyd edən döv lə ti mi zin baş-
çı sı öl kə lə ri mi zin müx tə lif 
sa hə lər də fə al əmək daş lıq 
et di yi ni de mişdir. Pre zi dent 
İl ham Əli yev iki tə rəf  i mü-
na si bət lə ri mi zin ge niş lən-
di ril mə sin də döv lət baş çı-
la rı ara sın da əla qə lə rin və 
yük sək sə viy yə li gö rüş lə-
rin önə mi ni qeyd et mişdir. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı Türk-
mə nis ta nın Baş na zi ri nin 
müa vi ni, xa ri ci iş lər na zi ri 
Rə şid Me re do vun Azər-
bay ca na sə fə ri nin iki tə rəf  i 
mü na si bət lə ri mi zin da ha da 
möh kəm lən di ril mə si işi nə 
xid mət edə cə yi nə ümid var 
ol du ğu nu bil dir mişdir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Pre zi dent Qur ban qu lu Ber-
di mə həm mə do vun sa lam-
la rı na gö rə min nət dar lı ğı nı 
bil dir miş, onun da sa lam la-
rı nı Türk mə nis tan döv lə-
ti nin baş çı sı na çat dır ma ğı 
xa hiş et mişdir.

Hər bi-tex ni ki sa hə də 
əlaqələr uğur la 
in ki şaf edir 

Döv lə ti mi zin baş çı sı Avst ri ya 
par la men ti nin nü ma yən də 
he yə ti ni qə bul et miş dir 

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Türk mə nis ta nın xa ri ci iş lər 
na zi ri ilə gö rüş müş dür
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Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin “2014-2016-
cı il lər də Ba kı şə hə ri nin və 
onun qə sə bə lə ri nin so si al-iq-
ti sa di in ki şa fı na da ir Döv lət 
Proq ra mı”nın təs diq edil mə-
si haq qın da bu ilin əv və lin-
də im za la dı ğı sə rən cam da 
bil di ri lir ki, Azər bay can Res-
pub li ka sın da hə ya ta ke çi ri lən 
in ki şaf stra te gi ya sı nın baş lı ca 
məq səd lə ri öl kə də da vam lı 
və yük sək iq ti sa di ar tı ma və 
so si al ri fa ha na il olun ma sı dır. 
Bu nun üçün ha zır kı mər hə-
lə də iq ti sa diy ya tın şa xə lən di-
ril mə si nin sü rət lən di ril mə si, 
qey ri-neft sek to ru nun yük sək 
in ki şaf tem pi nin tə min olun-
ma sı, ət raf mü hi tin qo run ma-
sı, sa hib kar lı ğın dəs tək lən-
mə si, və tən daş la rın gün də lik 
ra hat hə ya tı üçün la zım olan 
bü tün inf rast ruk tu run ya ra-
dıl ma sı, o cüm lə dən sə hiy yə, 
təh sil, mə də niy yət, gənc lər 
və id man, əha li nin so si al mü-
da fiə si sa hə lə rin də key fiy-
yət li xid mət lə rin təş ki li ki mi 
baş lı ca fəa liy yət is ti qa mət lə ri 
re al laş dı rı lır, ge niş miq yas lı iş-
lər gö rü lür. Öl kə də ge dən in-
ki şaf hər bir böl gə ni, şə hə ri, 
qə sə bə ni və kən di əha tə edir. 

Son il lər də Ba kı şə hə rin-
də və onun qə sə bə lə rin də 
ti kin ti-qu ru cu luq iş lə ri ge niş 
vü sət al mış dır. “Ba kı şə hə ri-
nin qə sə bə lə ri nin 2006-2007-
ci il lər üz rə so si al-iq ti sa di in-
ki şa fı nın sü rət lən di ril mə si nə 
da ir Təd bir lər Proq ra mı” və 
“2011-2013-cü il lər də Ba kı 
şə hə ri nin və onun qə sə bə lə-
ri nin so si al-iq ti sa di in ki şa fı na 
da ir Döv lət Proq ra mı”, elə cə 
də iq ti sa diy ya tın in ki şa fı ilə 
bağ lı qə bul edil miş müx tə lif 
sa hə lə ri əha tə edən döv lət 
proq ram la rı çər çi və sin də nə-
zər də tu tul muş təd bir lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si Bi nə qə-
di ra yo nun da da iri miq yas lı 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin 
ger çək ləş mə si nə, sa hib kar-
lıq və in ves ti si ya fəa liy yə ti-
nin ge niş lən mə si nə, əha li yə 
gös tə ri lən xid mət lə rin, o 
cüm lə dən kom mu nal və so-
si al xid mət lə rin həc mi nin və 
key fiy yə ti nin da ha da yax şı-
laş ma sı na, abad lıq iş lə ri nin 
sü rət lən mə si nə şə ra it ya rat-
mış dır. Hə min proq ram lar da 
ra yon üz rə nə zər də tu tu lan 
bənd lə rin ic ra sı nə ti cə sin də 
yol inf rast ruk tu ru xey li də-
rə cə də tək mil ləş miş, so si al 
ob yekt lər şə bə kə si müa sir-

ləş miş və ge niş lən miş, ye ni iş 
yer lə ri açıl mış, əha li nin hə yat 
sə viy yə si da ha da yük səl miş-
dir. 

Tbi li si pros pek ti nin “20 
Yan var” dai rə sin dən baş la yan 
yol ötü rü cü sü nün, Ata türk və 
Zi ya Bün ya dov pros pekt lə ri-
nin kə siş mə sin də yer lə şən yol 
qov şa ğı, Xır da lan – Bi nə qə di 
və Bi lə cə ri – Bi nə qə di av to-
mo bil yo lu, Ca vad xan və Alı 
Mus ta fa yev kü çə lə ri nin kə siş-
mə sin də ti ki lən yol ötü rü cü-
sü, met ro nun “Nə si mi”, “Azad-
lıq pros pek ti” və “Dər nə gül” 
stan si ya la rı, Ba kı Av to vağ zal 
Komp lek si, Ba kı Ten nis Aka-
de mi ya sı, Aka de mik Zə ri fə 
Əli ye va adı na Mil li Oft al mo lo-
gi ya  Mər kə zi, Azad lıq və Zi-
ya Bün ya dov pros pekt lə ri nin 
kə siş mə sin də yer lə şən tu nel, 
“Xo cə sən”  ya rıms tan si ya sı, 
Mü da fiə Sə na ye si Na zir li yi-
nin “Ci haz” İs teh sa lat Bir li yi,  
M.V.Lo mo no sov adı na Mosk-
va Döv lət Uni ver si te ti Ba kı fi-
lia lı nın ye ni təd ris komp lek si, 
Bi lə cə ri qə sə bə sin də ki mə-
də niy yət-is ti ra hət par kı nın 
əsas lı tə mi ri və ye ni dən qu-
rul ma sı, Hey dər Əli yev adı na 
Mə də niy yət və İs ti ra hət Par-
kı nın ye ni dən qu rul ma sı ki mi 
əla mət dar ha di sə lər ra yo nun 
inf rast ruk tur sa hə sin də bö yük 
irə li lə yi şinə sə bəb ol muş dur.

 Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti cə nab İl ham 
Əli yev  ge niş miq yas lı so si al-
iq ti sa di si ya sə tin nə ti cə si olan 
bu inf rast ruk tur ob yekt lə ri nin 
açı lış la rın da şəx sən iş ti rak et-
miş dir. 

Pay tax tın “şi mal qa pı sı” 
ro lu nu oy na yan və Ba kı nın 
ümu mi in ki şa fın da stra te-
ji möv qe sa yı lan Bi nə qə di də 

yük sə li şin sü rə ti son iki il də 
da ha da ar tıb. Bi nə qə di ra yo-
nu nun so si al-iq ti sa di in ki şa fı-
nın sü rət lən di ril mə si nə da ir 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 22 
ap rel 2013-cü il ta ri xi li əla və 
təd bir lər haq qın da sə rən ca-
mı na uy ğun ola raq, Bi nə qə-
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən ra yo nun Xo cə sən 
və Bi lə cə ri qə sə bə lə rin də 
yol-nəq liy yat inf rast ruk tu ru-
nun tək mil ləş di ril mə si üçün 
komp leks təd bir lər pla nı ha-
zır lan mış və hə min qə sə bə lə-
rin əra zi sin də da xi li av to mo-
bil yol la rı nın ye ni dən qu rul-
ma sı iş lə ri uğur la da vam et di-
ri lir. Qə sə bə lə rin əra zi sin də 
əsas ma gist ral la ra çı xan da xi li 
yol la ra ye ni as falt ör tü yü sa lı-
nır. Apa rı lan ye ni dən qur ma 
iş lə ri nə ti cə sin də ya şa yış sa-
hə lə ri nin əra zi lə rin də ki tor-
paq yol lar as falt la nır, möv cud 
yol lar ge niş lən di ri lir, yol ya-
ta ğı nın sı ra dan çı xan his sə lə-
ri əsas lı şə kil də bər pa olu nur. 
Tək cə ötən il Xo cə sən, Bi-
lə cə ri və Rə sul za də qə sə bə-
lə rin də ümu mi lik də 100393 
kvad rat metr da xi li yo la as falt 
ör tü yü dö şən miş dir.

Ra yon əra zi sin də 110 kV-
lik 3 ya rıms tan si ya ye ni dən 
qu rul muş, ye ni trans for ma tor 
mən tə qə lə ri ti kil miş, elekt rik 
xət lə ri tə zə lən miş dir. Əha-
li nin is ti lik lə təc hi za tı xey li 
də rə cə də  yax şı laş dı rıl mış dır. 
Bu məq səd lə 53 bi na üz rə 
is ti lik sis tem lə ri nin ye ni dən 
qu rul ma sı iş lə ri  ye kun laş-
mış, qa lan bi na lar da da bu 
iş lər da vam et di ri lir. Möv cud 
4 qa zan xa na nın mo dern ləş-
di ril mə si və qaz laş dı rıl ma sı, 
1 ye ni qa zan xa na nın ti kin ti si 
ba şa çat mış dır. Ümu mi lik də, 

çə ki lən 117000 metr dən çox 
ye ni xət lər su tə mi na tın da kı 
prob lem lə ri ara dan qal dır-
mış dır.      

Döv lət Proq ra mı çər çi-
və sin də Bi nə qə di ra yo nun da 
müa sir tə ləb lə rə ca vab ve rən 
is ti xa na komp leks lə ri nin, yu-
mur ta lıq is ti qa mət li quş çu luq 
tə sər rü fat la rı nın, ki çik həcm-
li müa sir ət kə si mi mü əs si sə-
lə ri nin və ət lik is ti qa mət li 
quş çu luq tə sər rü fat la rı nın 
ya ra dıl ma sı na da ir in ten siv 
təş vi qat iş lə ri apa rı lır. Müa sir 
çö rək is teh sa lı mü əs si sə si nin 
ya ra dıl ma sı nın dəs tək lən mə-
si üçün Rə sul za də və Su lu tə-
pə qə sə bə lə rin də ar tıq  əmə li 
iş lər gö rül müş dür.

 “2014-2016-cı il lər də 
Ba kı şə hə ri nin və onun qə-
sə bə lə ri nin so si al-iq ti sa di 
in ki şa fı na da ir Döv lət Proq-
ra mı” son on il də ar dı cıl lıq la 
da vam edən “əha li nin so si al 
ri fa hı nın yük səl dil mə si”  ten-
den si ya sı nın mən ti qi da va mı-
dır. Proq ram üz rə  Bi nə qə di 
ra yo nun da inf raks tuk tu run 
in ki şa fı is ti qa mə ti nə xü su si 
əhə miy yət ve ri lir. Ra yo nun 
Bi nə qə di, Su lu tə pə, Xo cə sən, 
Rə sul za də qə sə bə lə rin də, 
6-cı və 7-ci mik ro ra yon əra zi-
lə rin də əha li nin qaz tə mi na-
tı nın yax şı laş dı rıl ma sı məq-
sə di lə qaz xət lə ri nin ye ni dən 
qu rul ma sı, da ha 63 qaz xət-
ti nin çə kil mə si, ye ni ya şa yış 
mas siv lə ri nin qaz laş dı rıl ma sı, 
möv cud me xa ni ki say ğac la rın 
“smart-kart” tip li elekt ron qaz 
say ğac la rı ilə əvəz olun ma sı 
da ha yük sək temp lə da vam 
et di ri lə cək dir. 42 ya şa yış bi-
na sı nın is ti lik sis te mi ye ni dən 
qu ru la caq, Bi nə qə di, Xo cə-
sən, Su lu tə pə, M.Ə.Rə sul za-

də, 28 May, Bi lə cə ri qə sə bə-
lə ri nin su təc hi za tı və ka na-
li za si ya sis tem lə rin də əsas lı 
ye ni dən qur ma iş lə ri hə ya ta 
ke çi ri lə cək, Su lu tə pə, Xo cə-
sən qə sə bə lə rin də ka na li za-
si ya şə bə kə si ye ni lə nə cək dir. 
Bi nə qə di qə sə bə sin də ki id-
man komp lek si nin qar şı sın-
da kı göl lə rin qu ru dul ma sı və 
bu ra ya məi şət-tul lan tı su la rı-
nın axı dıl ma sı nın qar şı sı nın 
alın ma sı məq sə di lə təd bir lə-
rin gö rül mə si, əra zi də eko lo ji 
və ziy yə tin yax şı laş dı rıl ma sı, 
me şə zo la ğı nın və par kın sa-
lın ma sı hə ya ta ke çi ri lə cək dir. 

Gənc nəs lin tə lim və 
tər bi yə si iş lə ri nin gü nün tə-
ləb lə ri sə viy yə si nə yük səl-
dil mə si məq sə di lə 6 say lı 
Ba kı Pe şə Li se yi nin ye ni dən 
qu rul ma sı, 5 uşaq bağ ça-
sı və 5 or ta mək tə bin tə mir 
və ti kin ti si, Bi nə qə di qə sə-
bə sin də və Su lu tə pə ya şa yış 
mas si vin də 1400 şa gird yer-
lik ye ni mək təb lə rin ti kin ti si, 
Rə sul za də qə sə bə sin də Sa hil 
və Del fin uşaq bağ ça la rı nın 
tə mi ri nə zər də tu tul muş dur. 
İki uşaq po lik li ni ka sı nın tə-
mi ri və müa sir ava dan lıq lar la 
təc hi zi, T.İs ma yı lov adı na Ba-
kı şə hə ri Uşaq-gənc lər ya ra-
dı cı lıq sa ra yı üçün ye ni bi na-
nın ti kil mə si, Gənc lər evi nin 
ti kin ti si nin da vam et di ril mə-
si, ra yon əra zi sin də id man 
mey dan ça la rı nın ya ra dıl ma-
sı, Stend Atı cı lı ğı üz rə İd man 
Komp lek si nin sö kü lə rək ye-
ni dən qu rul ma sı, dağ ve lo si-
pe di ya rış la rı üçün Ve lo par-
kın ya ra dıl ma sı, 7-ci mik ro-
ra yon da yan ğın dan mü ha fi zə 
böl mə si nin ti kin ti si, Bi lə cə ri 
qə sə bə sin də yan ğı na qar şı 
su hid ran tı nın tə mi ri, ye ni 
av to vağ za lın ar xa his sə sin də 
və At ya lı ya şa yış mas si vin-
də, Çi çək qə sə bə sin də, 9-cu 
mik ro ra yo nun Mir Cə lal və 
Ca vad xan kü çə lə rin də, Su lu-
tə pə ya şa yış mas si vin də  yan-
ğı na qar şı su ho vuz la rı nın, 
Bi nə qə di RDYMH-nin yan-
ğın dan mü ha fi zə böl mə si nin 
ti kin ti lə ri Döv lət Proq ra mın-
da nə zər də tu tu lan baş lı ca 
təd bir lər dən dir.

Bü tün bu iş lə rin yük sək 
sə viy yə də gö rü lüb ba şa çat-
dı rıl ma sı ilə əha li nin so si al 
ri fa hı da ha da yük sə lə cək, 
in ki şa fın gə lə cək pers pek tiv-
lə ri üçün ye ni im kan lar açı la-
caq dır.

“Binəqədi”

 Heydər Əliyev Fondu

Hey dər Əli yev Fon du nun ABŞ 
nü ma yən də li yi Va şinq ton da “Uşaq 
ürə yi ni xi las et” ad lı xey riy yə təş ki la tı 
ilə bir gə la yi hə nin təq di ma tı nı “Bey-
nəl xalq Bnay Brit” təş ki la tı nın ofi sin-
də edib. 

Azər bay ca nın ABŞ-da kı sə fir li-
yin dən ve ri lən mə lu ma ta gö rə, “Uşaq 
ürə yi ni xi las et”  təş ki la tı nın ABŞ nü-
ma yən də li yi nin ic ra çı di rek to ru De-
vid Li tu ak  qu ru mun əsas ofi si nin 
İs ra il də yer ləş di yi ni və Hey dər Əli-
yev Fon du ilə əmək daş lıq sa yə sin də 
Azər bay ca nın təş ki la tın iş lə yə cə yi 
say ca 49-cu öl kə ola ca ğı nı bil di rib.

O, 1995-ci il də tə sis edi lən bu təş-
ki la ta kö nül lü lük əsa sın da dəs tək ve-
rən hə kim lər tə rə fin dən 2 min dən 
ar tıq uşa ğın hə ya tı nın xi las edil di yi-
ni bə yan edib. Hey dər Əli yev Fon du 
ilə qu ru lan tə rəf daş lıq nə ti cə sin də 
bun dan son ra ağır ürək ça tış maz lı ğı 
ilə do ğul muş azər bay can lı uşaq la rın 
təş ki la tın İs ra il də fəa liy yət gös tə rən 

Uolfson Tib bi Mər kə zin də əmə liy-
ya tı üçün im kan ya ra na caq. D.Li tu ak, 
di gər tə rəf dən, bu la yi hə çər çi və sin-
də azər bay can lı mü tə xəs sis lər üçün 
tə lim lə rin ke çi ri lə cə yi ni  qeyd edib 
və öl kə miz də mü va fiq ix ti sas laş mış 
tib bi mər kə zin ya ra dıl ma sı na dəs tək 
ver mə yə ha zır ol duq la rı nı bə yan edib.  

Mə ra sim də çı xış edən Hey dər 
Əli yev Fon du nun ABŞ üz rə nü ma-
yən də si Cə mi lə Pa şa ye va-Se yid za də 
əv vəl cə ca ri il də 10 il li yi ni qeyd edə-
cək Fon dun fəa liy yə ti haq qın da mə-
lu mat ve rib. O, uşaq la rın sağ lam lı ğı nın 
və ri fa hı nın sər həd lər ta nı ma dı ğı nı və 
mil li mən su biy yə tə gö rə fərq lən di ril-
mə di yi ni qeyd edib, bu mə na da  ger-
çək ləş di ri lə cək la yi hə nin uşaq la rın 
hə ya tı nın xi las edil mə si ki mi ül vi bir 
məq sə də xid mət et di yi ni vur ğu la yıb. 
C.Pa şa ye va-Se yid za də Fon dun pre zi-
den ti Meh ri ban Əli ye va nın həm də 
bir hə kim ola raq sə hiy yə la yi hə lə ri ni, 
o cüm lə dən  uşaq la rın müa li cə si nə 

xü su si qay ğı gös tər di yi ni və bu sa hə-
ni da im diq qət də sax la dı ğı nı bil di rib. 

Təd bir də çı xış edən Azər bay ca-
nın ABŞ-da kı sə fir li yi nin mü şa vi ri 
Fəx rəd din İs ma yı lov öl kə rəh bər li-
yi nin uzaq gö rən si ya sə ti nə ti cə sin də 
Azər bay ca nın hu ma ni tar yar dım alan 
öl kə dən fə al bir do nor döv lə tə çev ril-
di yi ni qeyd edib və bu gün bey nəl xalq 
aləm də apa rı lan xey riy yə fəa liy yət lə-
rin də Hey dər Əli yev Fon du nun çox 
mü hüm pay sa hi bi ol du ğu nu gös tə rib. 

İs rai lin ABŞ-da kı sə fir li yi nin mü-
şa vir-el çi si Eli Qro ner, öz növ bə sin də, 
Hey dər Əli yev Fon du və “Uşaq ürə yi-
ni xi las et” təş ki la tı ara sın da qu ru lan 

əmək daş lı ğa yük sək qiy mət ve rib və 
bu əmək daş lı ğı öl kə lə ri miz və xalq-
la rı mız ara sın da möv cud dost luq mü-
na si bət lə ri nin növ bə ti bir nü ma yi şi 
ad lan dı rıb.  

Təq di mat mə ra si mi nə ye kun vu-
ran “Uşaq ürə yi ni xi las et” təş ki la tı 
ABŞ nü ma yən də li yi nin pre zi den-
ti Bar ri Per lis təd bir za ma nı Hey dər 
Əli yev Fon du nun mil li və bey nəl xalq 
sə viy yə də gör dü yü iş lər ba rə də al dı ğı 
mə lu mat lar dan çox mü tə əs sir ol du-
ğu nu açıq la yıb, fon dun əmək daş lıq 
üçün “Uşaq ürə yi ni xi las et” təş ki la tı-
nı seç mə si nə və ona ver di yi dəs tə yə 
gö rə də rin tə şək kü rü nü ifa də edib.   

Bir gə la yi hə təq dim edi lib 

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev mar tın 31-də Tür ki-
yə Res pub li ka sı nın Baş na-
zi ri Rə cəb Tay yib Ər do ğa na 
te le fon la zəng et miş dir.

Döv lə ti mi zin baş çı sı 
Əda lət və İn ki şaf Par ti ya sı-
nın bə lə diy yə seç ki lə rin də 
inam lı qə lə bə si mü na si bə-
ti lə Rə cəb Tay yib Ər do-
ğa nı təb rik et miş, qar daş 
Tür ki yə xal qı na fi ra van lıq 
və tə rəq qi ar zu la rı nı çat-
dır mış dır.

Tür ki yə nin Baş na zi ri 

gös tər di yi diq qə tə və təb-
ri kə gö rə Pre zi dent İl ham 
Əli ye və min nət dar lı ğı nı 
bil dir miş dir.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti və Tür-
ki yə nin Baş na zi ri  öl kə-
lə ri miz ara sın da dost luq 
və qar daş lıq mü na si bət-
lə ri nin bü tün sa hə lər də 
uğur la in ki şa fın dan məm-
nun ol duq la rı nı bil dir miş, 
əla qə lə ri mi zin pers pek-
tiv lə ri ilə bağ lı mə sə lə lər 
ət ra fın da fi kir mü ba di lə si 
apar mış lar.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev  Gə də bəy, Qu ba, Sa-
at lı və İs ma yıl lı ra yon la rın-
da bir sı ra kənd yol la rı nın 
ti kin ti si ilə bağ lı sə rən cam-
lar ver miş dir.

Gə də bəy ra yo nun-
da 27 min nə fər əha li nin 
ya şa dı ğı 11 ya şa yış mən-
tə qə si ni bir ləş di rən Qa rı-
kənd-Mis kin li-Çal bu run 
və Qı zıl tor paq-Ağ baş lar 
av to mo bil yol la rı nın ti kin-
ti si nin da vam et di ril mə si 
məq sə di ilə Azər bay can 
Res pub li ka sı nın 2014-cü 
il döv lət büd cə sin dən 6,7 
mil yon ma nat Gə də bəy 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nə 
ay rıl mış dır. 

Da ha bir sə rən cam la 

Qu ba ra yo nu nun yed di min 
nə fər əha li nin ya şa dı ğı 7 
ya şa yış mən tə qə si ni bir ləş-
di rən Qu ba-Küp çal-Küs nət 
av to mo bil yo lu nun ti kin-
ti si nin da vam et di ril mə si 
məq sə di ilə döv lət büd-
cə sin dən 5,3 mil yon (beş 
mil yon üç yüz min) ma nat, 
Sa at lı ra yo nun da qırx dörd 
min nə fər əha li nin ya şa dı-
ğı 17 ya şa yış mən tə qə si ni 
bir ləş di rən Sı ma da-Qa ra-
yev kənd av to mo bil yo lu-
nun ti kin ti si nə 3,7 mil yon 
(üç mil yon yed di yüz min) 
ma nat, İs ma yıl lı ra yo nu nun 
İs ma yıl lı-Göy tə pə-Ru şan-
Qa lın çaq av to mo bil yo lu-
nun ti kin ti si ilə bağ lı 3,4 
mil yon ma nat və sa it ay rıl-
mış dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
ATƏT-in Ba kı la yi hə əla-
qə lən di ri ci si Alek sis Şax tax-
tins ki ni qə bul et miş dir.

Gö rüş də Azər bay can 

ilə ATƏT ara sın da əmək-
daş lı ğın ha zır kı və ziy yə ti və 
pers pek tiv lə ri nə da ir mə sə-
lə lər ət ra fın da fi kir mü ba di-
lə si apa rıl mış dır.

Dövlətimizin başçısı Türkiyənin 
Baş nazirini  təbrik etmişdir

Regionlarda yol infrastrukturu 
yaxşılaşdırılır 

Prezident İlham Əliyev  
ATƏT nümayəndəsini  
qəbul etmişdir
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tədbir

31 mart soyqırımı  
insanlığa qarşı cinayətdir 

İnsanların təhlükəsizliyi naminə...
“İşıq lı hə yat” so si al yö nüm lü la yi hə  çər çi və sin də  
“Qa ran lıq da gö rün” de vi zi altında təd bir

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
31 Mart – Azər bay can lı la rın 
Soy qı rı mı Gü nü nə həsr olun-
muş konf rans ke çi ril miş dir. 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
in zi ba ti bi na sı nın akt za lın da 
təş kil olu nan mə ra sim də ic ra 
ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd-
din İs gən də rov, Mil li Məc li sin 
de pu tat la rı – Ma dər Mu sa yev, 
Rə fa el Cəb ra yı lov, Ba kı Döv-
lət Uni ver si te ti nin  pro fes so ru, 
ta rix çi alim Anar İs gən də rov, 
po li to loq El man Nə si rov, ha-
be lə ic ti ma iy yə tin nü ma yən-
də lə ri iş ti rak et miş lər.

Təd bir azər bay can lı la rın 
soy qı rı mın dan bəhs edən vi-
deo çar xın nü ma yi şi ilə baş-
la mış dır. Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov çı xı-
şın da bil dir miş dir ki, məhz 
ümum mil li li der Hey dər Əli-
ye vın 1998-ci il 26 mart ta-
rix li “Azər bay can lı la rın soy-
qı rı mı haq qın da” fər ma nın da 
ilk də fə ola raq er mə ni lə rin 
azər bay can lı la ra qar şı ta ri-
xən tö rət dik lə ri soy qırı mı və 
ter ror akt la rı na hü qu qi-si ya si 
qiy mət ve ril miş dir: “31 mart 
ta ri xi ni hər il azər bay can lı la-
rın soy qı rı mı gü nü ki mi qeyd 
et mək lə bir da ha ta ri xi keç-
mi şə qa yı dır, xal qı mı za qar-
şı hə ya ta ke çi ri lən soy qı rı mı 
qur ban la rı nın xa ti rə si ni eh ti-
ram la yad edi rik. Azər bay can-
lı la ra qar şı iki əsr da vam edən 

soy qı rı mı nə ti cə sin də məkr li 
qon şu la rı mız yüz lər lə ya şa-
yış mən tə qə si ni yer lə-yek san 
edib, min lər lə azər bay can lı nı 
qəd dar lıq la qət lə ye ti rib lər. 
96 il bun dan əv vəl tö rə dil miş 
mart soy qı rı mı isə bü töv lük-

də in san lı ğa qar şı ci na yət dir. 
1992-ci ilin fev ra lın da isə er-
mə ni soqy rı mı nın miq ya sı nı 
öz gö zü müz lə gör dük”. 

Xa ləd din İs gən də rov 
qeyd et miş dir ki, er mə ni lər 
ta ri xən azər bay can lı la ra və 
ümu mi likdə türk lə rə qar şı 
soy qı rı mı tö rət mək lə öz lə ri-
nin əra zi il ha qı si ya sət lə ri ni 
re al laş dır ma ğa ça lış mış lar: 
“Er mə ni lər für sət dü şən ki-
mi öz ha va dar la rı nın kö mə yi 

ilə Azər bay can xal qı na, Azər-
bay can türk lə ri nə qar şı ter ror 
və soy qı rı mı aktı hə ya ta ke çi-
rib lər. Bəd xah qon şu la rı mız 
1905-1906-cı il lər də İrə van 
və Gən cə, Şu şa, Cəb ra yıl və 
Zən gə zur da on lar ca azər bay-

can lı kən di ni ta lan edib lər. 
1918-1920-ci il lər də – Bi rin ci 
Dün ya mü ha ri bə sin dən son-
ra Ru si ya da ya ran mış və ziy-
yət dən is ti fa də edən er mə ni-
lər öz is tək lə ri nə bol şe vizm 
bay ra ğı al tın da na il ol ma ğa 
cəhd gös tər iblər. 1918-ci 
ilin mart-ap rel ay la rın da isə 
er mə ni van da liz mi özü nün 
zir və nöq tə si nə çat ıb. Tək cə 
mil li mən su biy yə ti nə gö rə 
min lər lə dinc azər bay can-

lı məhv edil ib. Ba kı, Şa ma xı, 
Qu ba, Qa ra bağ, Zən gə zur, 
Nax çı van, Lən kə ran və Azər-
bay ca nın di gər əra zi lə rin də 
soy qı rı mı xü su si qəd dar lıq la 
hə ya ta ke çi ril ib”. 

Ba kı Döv lət Uni ver si te-
ti nin pro fes so ru, ta rix çi alim 
Anar İs gən də rov isə bil dir-
miş dir ki, er mə ni lər məkr li 
plan la rı nı hə ya ta ke çi rər-
kən da im öz ha va dar la rı nın 
kö mə yi nə ar xa la n mış  lar: 
“Er  mə ni lər da im azər bay-
can lı la rı soy qı rı mına mə-
ruz qo yub lar. 1905-1906-cı 
il ha di sə lə rin də “Er mə ni lər 
biz dən nə is tə yi r?” sua lı na 
ca vab tap say dıq, 1918-ci ilin  
mart qır ğı nı baş ver məz di. Bu 
gün ha mı yan lış ola raq de yir 
ki, “Er mə ni ru sun əlal tı sı dır. 
Əs lin də, er mə ni lər rus la rın 
hə mi şə ya nın da olub lar və bu 
iz di vac da hə rə nin öz ma ra ğı 
var. Er mə ni lər biz dən güc lü 
de yil, on la rın ar xa sın da du-
ran lar biz dən güc lü dür. On lar 
Azər bay can tor paq la rı nı ələ 
ke çir mək üçün bü tün vəh şi-
lik lər dən is ti fa də edib lər”.

Mil li Məc li sin de pu ta tı 
Ra fa el Cəb ra yı lov, po li to loq 

El man Nə si rov  bil dir miş lər 
ki, möhtərəm Prezidentimiz 
iş ğal olun muş tor paq la rı mı zın 
azad olun ma sı is ti qa mə tin də 
ar dı cıl si ya sət yü rü dür. Qeyd 
olun muş dur ki, xal qı mı za 
qar şı tö rə dil miş soy qı rımı və 
in san lı ğa zidd di gər ci na yət-
lər ba rə də gənc nəs lə ət raf ı 
mə lu mat ve ril mə li, ey ni za-
man da öl kə hə qi qət lə ri so si al 
şə bə kə lər va si tə si lə dün ya ya 
çatdırıl ma lı dır. 

Son iki il də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də-
ro vun  iş ti ra kı ilə ke çi ri lən 
gö rüş lər ra yon sa kin lə ri nin 
üz ləş di yi prob lem lə rin öy-
rə nil mə si və ara dan qal dı-
rıl ma sı ba xı mın dan mü hüm 
nə ti cə lər ve rir. Be lə səy yar 
gö rüş lər  dən bi ri də mar-
tın 28-də 135 say lı tam or-
ta mək tə bin akt za lın da 8-ci 
mik ro ra yon  sa kin lə ri ilə 

ke çi ril miş dir. Gö rüş də ic ra 
ha ki miy yə ti baş çı sı nın müa-
vin lə ri, Apa ra tın şö bə mü-
dir lə ri, ida rə, mü əs si sə və 
hü quq-mü ha fi zə or qan la rı-
nın rəh bər lə ri və 140 nə fər 
ra yon sa ki ni iş ti rak et miş dir.

Gö rü şü gi riş sö zü ilə 
açan ra yon ic ra ha ki miy-
yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov Pre zi dent İl-
ham Əli ye vin rəh bər li yi 
al tın da ic ti mai-si ya si hə-
ya tın müx tə lif sa hə lə rin-
də bö yük uğur la ra im za 
atıl dı ğı nı, hə ya ta ke çi ri lən 
ge niş miq yas lı abad lıq-qu-
ru cu luq iş lə ri nin pay taxt 
və böl gə lə rin si ma sı nı də-
yiş di yi ni, in san la rın so si al 
ri fah ha lı nın yük səl di yi ni 
bil di rmiş dir. Prob lem lə rin 
həl li nə im kan ya ra dan be-
lə gö rüş lə rin xoş ənə nə yə 
çev ril di yi ni de yən ic ra baş-
çı sı onu da vurğulamışdır 
ki, Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin ic ra struk tur la rı qar şı-

sın da mü əy yən ləş dir di yi 
ən baş lı ca və zi fə in san la ra 
la yiq li xid mət dir və Bi nə-
qə di ra yo nu nun rəh bər li yi 
də bu prin si pi fəa liy yə tin-
də da im rəh bər tut ma ğa 
ça lı şır: “Be lə gö rüş lə rin 
təş ki li sa kin lə ri na ra hat 
edən mə sə sə lə ri on la rın 
öz di lin dən eşit mək, nöq-
san və ça tış maz lıq la rın, 
so si al prob lem lə rin həl-
li is ti qa mə tin də ad dım-

lar at maq dır. Ra yo na ic ra 
baş çı sı tə yin olun du ğum 
ötən müd dət ər zin də da-
im in san lar la can lı, sə mi-
mi ün siy yət ya rat ma ğa, 
prob lem lə ri öy rən mə yə 
ça lış mı şam. Bu gö rüş lər-
də qal dı rı lan prob lem lə rə, 
səs lən di ri lən rəy və tək-
lif ə rə cid di lik lə ya na şı rıq, 
on la rın həl li üçün ra yo nun 
bü tün möv cud im kan la rın-
dan, re surs la rın dan mak si-
mum is ti fa də edi rik. La kin 
bü tün möv cud prob lem lə ri 
qı sa müd dət də həll et mək 
müm kün de yil və bu nun 
üçün mü əy yən za ma na eh-
ti yac var. İc ra ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lən 
bü tün la yi hə lər, gö rü lən iş-
lər əha li nin ra hat lı ğı, yax-
şı ya şa ma sı üçün dür. Hə lə 
gö rü lə si iş lə ri miz çox dur”.

Gö rüş də çı xış edən 
mik ro ra yon sa ki ni Fəx rəd-
din Da da şov ra yon ic ra ha-
ki miy yə ti nin son il lər də ki 

fəa liy yə ti nin in san lar da 
bö yük ra zı lıq və ümid his si 
do ğur du ğu nu bil dir  miş dir: 
“Uzun il lər dən bə ri Bi nə qə-
di ra yo nun da, o cüm lə dən 
8-ci mik ro ra yon da  çox say-
lı prob lem lər möv cud idi. 
On la rın həl li nə ümi di mi zi 
itir miş dik. An caq Xa ləd din 
mü əl lim ra yo nu mu za ic-
ra baş çı sı tə yin olu nan dan 
son ra bu sa hə də  cid di dö-
nüş ya ra nıb. Mik ro ra yon da 

son iki ilə yaxın dövrdə bö-
yük iş lər gö rü lüb və ha zır-
da da da vam et di ri lir. Öl kə 
baş çı sı na min nət dar lı ğı mı zı 
bil di ri rik ki, si zin ki mi qay-
ğı keş, iş gü zar bir in sa nı Bi-
nə qə di ra yo nu na  ic ra baş-
çı sı tə yin edib”.

Da ha son ra di gər ra yon 
sa kin lə ri - Ağa bəy Ab dul-
la yev, Azər İbi şov, Mux tar 
Nift i yev, Va qif Sü ley ma nov 
və baş qa la rı çı xış edə rək 
mik ro ra yon da ge dən abad-
lıq və qu ru cu luq iş lə ri nə 
gö rə öl kə Prezidentinə min-
nət dar lıq la rı nı bil dir  miş və 
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 RİH 
başçısından xa hiş et miş lər.

Son da ra yon ic ra ha ki-
miy yə tinin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov sa kin lər tə rə fin-
dən qal dı rı lan 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 lar ver mişdir.

Pre zi dent İl ham Əli ye-
vin tap şı rı ğı na əsa sən, res-
pub li ka mı zın hər ye rin də 
ol du ğu ki mi, Bi nə qə di ra-
yo nun da da əha li nin tib bi 
müa yi nə si pro se si uğur la 
hə ya ta ke çi ri lir. Tibb iş-
çi lə ri bu nə cib ak si ya nın 
hə ya ta ke çi ril mə si nə mü-
tə şək kil qay da da cəlb olu-
nub lar. Məq səd əha li nin 
sağ lam lı ğı nı qo ru maq, on-
la rın səh hə tin də baş ve rə 
bi lə cək xəs tə lik lə ri er kən  
aş ka ra çı xa ra raq qar şı sı nı 
al maq dır.

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tin dən qə ze ti-
mi zə bil di ri lib ki, əha li nin 
tib bi müa yi nə si nin yük-
sək sə viy yə də, ope ra tiv və 
məq səd yön lü hə ya ta ke çi-
ril mə si üçün RİH-də xü su si  
ko mis si ya ya ra dı lıb. Məhz 
hə min ko mis si ya nın tər tib 
et di yi qra fik əsa sın da  ra yon 
əra zi sin də fəa liy yət gös tə-
rən tibb mü əs si sə lə rin də 
əha li nin müa yi nə si hə ya ta 
ke çi ri lir. Ey ni za man da, təd-
bir lər pla nı na uy ğun ola raq, 
yük sək ix ti sas lı tibb mü tə-
xəs sis lə rin dən iba rət səy-
yar hə kim bri qa da la rı yaş lı 
və xəs tə in san la rı ev lə rin də 
müa yi nə edir lər. Hər han-
sı bir xəs tə lik aş kar olu nan 
şəxs lər isə dis pan ser qey-
diy ya tı na gö tü rü lür. 

Fev ral ayı nın 17-dən ap-
re lin 1-ə ki mi ar tıq ra yo nun 
70 min sa ki ni tib bi müa yi-
nə dən ke çib.  

Ra yon sa ki ni Vü qar 
Əmi rov bi zim lə söh bə tin-

də bü tün müa yi nə lər dən 
keç di yi ni bil dir di: “Hə kim-
lər və tibb ba cı la rı mə ni 
meh ri ban lıq la qar şı la dı lar. 
Doğ ru su, özəl kli ni ka lar da 
müa yi nə dən keç mə yə im-
ka nı mız yox dur. Bi zə be lə 
bir şə ra it  ya rat dı ğı na gö rə 
Pre zi den ti mi zə tə şək kü rü-
mü zü bil di ri rik”.

8-ci mik ro ra yon sa ki ni 
Əziz Ba ğı rov da bu hu ma-
ni tar ak si ya dan çox məm-
nun dur: “Uzun il lər müx-
tə lif  xid mət sa hə lə rin də 
ça lış mı şam. Ha zır da əmək 
pen si ya sı alı ram. Sağ ol sun 
Pre zi den ti miz, ya ra dı lan 
im kan dan mən də is ti fa-
də edib 10 say lı  po lik li ni-
ka da müa yi nə lər dən keç-
dim. Müa yi nə za ma nı bi zə 
gös tə ri lən mü na si bət dən, 
ya ra dı lan şə ra it dən çox ra-
zı yam. Bu na gö rə döv lə ti-
mi zin baş çı sı na can sağ lı ğı, 
uzun ömür ar zu la yı ram”. 

Ra yo nun 2 say lı Ev tik mə 
kom bi na tı nın və “Ra bi tə çi”  

pan sio na tı nın əra zi sin də 
mü vəq qə ti məs kun laş mış 
məc bu ri köç kün lər də bu 
ak si ya dan kə nar da qal ma-
yıb lar. İn di yə dək 241-i uşaq 
ol maq la ümu mi lik də 577 
nə fər məc bu ri köç kün tib bi 
müa yi nə dən ke çib.

Sa kin lər ak si ya nın ke-
çi ril mə sin dən ra zı qal dıq-
la rı nı bil dir mək lə ya na şı, 
uza ğa  get mə dən məhz 
məs kun laş dıq la rı əra zi də 
müa yi nə dən keç mə lə ri ni 
tə min et di yi nə gö rə, Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy-
yə ti nə min nət dar lıq la rı nı 
ifa də et di lər.  

Qeyd edək ki, sağ lam lıq 
ay lı ğı çər çi və sin də sa kin lər 
9, 10, 15, 25, 27, 35 say lı şə-
hər po lik li ni ka la rın da, ha-
be lə   Xo cə sən Sağ lam lıq 
Mər kə zin də həm ümu mi, 
həm də ult ra səs müa yi nə-
sin dən ke çir lər. Səh hə tin də 
prob lem aş kar edi lən in san-
lar mü va fiq müa li cə pro se si-
nə cəlb olu nur lar.

Başlıca vəzifə insanlara  
layiqli xidmətdir

Sa kin lər tib bi müa yi nə ni  
təq dir edir lər

Ap re lin 2-də Gənc lər və 
İd man Na zir li, Azər bay can 
Tə lə bə Gənc lər Təş ki la tı İt-
ti fa qı (ATG Tİ) və Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə “İşıq lı 
hə yat” so si al yö nüm lü la yi-
hə çər çi və sin də “Qa ran lıq-
da gö rün” de vi zi ilə 83 say lı 
tam or ta mək tə bin akt za lın-
da təd bir ke çi ril ib. Təd bir də 
təş ki lat çı lar la ya na şı, mək tə-
bin 2-6-cı  si nif ə rinin şa gir-
dlə ri və mü əl lim lər iş ti rak 
edib lər. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə 

açan la yi hə nin ko or di na to ru 
Tu qay Kə ri mov bil di rib ki, 
ye ni so si al la yi hə olan “İşıq lı 
hə yat”ın əsas məq sə di Azər-
bay can əha li si nin, xü su sən 
ye ni yet mə və gənc lə rin ge cə 
sa at la rın da yol təh lü kə siz li yi-
ni tə min et mək, öl kə miz də 
yol-nəq liy yat ha di sə lə ri za-
ma nı baş ve rə bi lə cək ölüm 
fakt la rı nın qar şı sı nı al maq dır. 

Son ra təd bir də çı xış edən 
ra yon ic ra ha ki miy yə ti baş çı-
sı nın müa vi ni Ay gün Əli ye va 
bu gün üçün çox əhə miy yət li 
olan  be lə bir la yi hə nin  Bi-

nə qə di ra yo nun dan baş la dı ğı 
üçün təş ki lat çı la ra tə şək kü-
rü nü bil di rib: “Ra yo nu muz-
da 32 tam or ta mək təb fəa-
liy yət gös tə rir. Bu ra da təh sil 
alan uşaq la rın sa yı təx mi nən 
15 min nə fər dir. Bu uşaq la-
rın hər bi ri nin hə yat təh lü-
kə siz li yi ni gə lə cək də tə min 
et mək üçün bu la yi hə nin 
hə ya ta ke çi ril mə si bö yük bir 
ad dım dır. Mən la yi həyə dəs-
tə k verən Gənc lər və İd man 
Na zir li yi nə, ey ni za man da 
ATG Tİ və bü töv lük də bu 
işdə əmə yi olan hər kə sə 

min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. 
İs tər gənc lər lə bağ lı, is tər sə 
də  ümu mi lik də hər han-
sı so si al la yi hə nin Bi nə qə di 
ra yo nun da ke çi ril mə si ni ic ra 
ha ki miy yə ti hər za man dəs-
tək lə mə yə ha zır dır. Bi zim 
üçün Azər bay ca nın gə lə cə-
yi olan gənc lə rin hə ya tı çox 
önəm li dir. Bil di yi miz  kimi, 
yol qə za la rı xey li say da in san 
hə ya tı nın iti ril mə si nə sə-
bəb olur. Bu cür ha di sə lə rin 
qar şı sı nı al maq üçün yal nız 
yol po li si əmək daş la rı de yil, 
ümu mi lik də ic ti ma iy yət nü-
ma yən də lə ri və hər bi ri miz 
və tən daş ola raq öz bor cu mu-
zu ye ri nə ye tir mə li yik”.

Gənc lər və İd man Na zir-
li yi nin sek tor mü di ri El şən 
Hü sey nov, ATG Tİ-nin səd ri 
Şa hin İs ma yı lov və Ba kı Şə-
hər Döv lət Yol Po li si İda rə-
si nin İc ti ma iy yət lə əla qə lər 
şö bə si nin rəi si Va qif Əsə dov 
və baş qa la rı  la yi hə nin əhə-
miy yə tin dən da nı şıb, şa gird-
lə ri ma raq lan dı ran su al la rı 
ca vab lan dı rıb lar.

Təd bi rin so nun da şa gird-
lə rə işı ğı əks et di rən ni şan lar 
pay la nı lıb.

Səhifəni hazırladı:  Mail AĞAXANOV
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Bi nə qə di Gənc lə ri nin I Li der lik Məc li si

22-26 mart 2014-cü il ta rix-
lə rin də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
“Af Otel və Aqua Park” Ailə vi 
İs ti ra hət Mər kə zin də “Bi nə-
qə di – gənc lər ra yo nu” la yi hə-
si çər çi və sin də ilk də fə ola raq 
“Bi nə qə di Gənc lə ri nin I Li-
der lik Məc li si” ke çi ril miş dir. 
Li der lik Məc li si nə əri zə qə bu-
lu 25 fev ral 2014-cü il ta rix də 
baş lan mış dır. Li der lik Mə ci li-
si nə Bi nə qə di ra yo nun da ya-
şa yan 200-ə ya xın müx tə lif ali 
mək təb lə rin tə lə bə lə ri mü ra-
ci ət et miş,130 nə fər mü sa hi bə 
mər hə lə si nə də vət olun muş  
və 50 nə fər gənc təd bir də iş-
ti rak haq qı qa zan mış dır. 

Tə lim lər, əy lən cə,  
təq di mat lar

La yi hə müd də tin də işt-
rak çı la ra tə lim çi Ta lıb Bay ra-
mo vun  təq di ma tın da “Fər di 
in ki şaf ”, “Na tiq lik ba ca rı ğı”, 
“Li der lik” və baş qa möv zu lar-
da tə lim lər ke çi ril miş dir. Tə-
lim lər iş ti rak çı la rın mü va fiq 
möv zu lar la bağ lı təq di mat la rı 
ilə ye kun laş mış dır.

Gənc lə rin la yi hə müd-
də tin də vaxt la rı nın sə mə rə li 
ke çi ril mə si üçün “Nə? Ha  ra -
da  ? Nə za ma n?” in tel lek tu al 
oyu nu təş kil edil miş, “Ta lant 
şou”, dis ko te ka və na ğıl la rın 
müa sir üs lub da səh nə ləş di ril-
mə si ki mi əy lən cə li oyun lar-
da iş ti rak çı lar öz is te dad la rı nı 
və ba ca rıq la rı nı nü ma yiş et-
dir miş lər. Qa lib gə lən la yi hə 
iş ti rak çı la rı qiy mət li hə diy yə-
lər lə mü ka fat lan dı rıl mış dır. 

Sə mi mi gö rüş 
Li der lik Məc li si nin son 

gü nün də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı cə nab 
Xa ləd din İs gən də rov la yi hə 
iş ti rak çı la rı ilə gö rüş müş, də-
yir mi ma sa ar xa sın da ke çi ri lən 
sə mi mi gö rüş də on la rın su-
al və tək lif ə ri ni din lə miş dir. 
İc ra  ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
öl kə miz də apa rı lan gənc lər si-
ya sə tin dən söh bət aç mış,  cə-
nab Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
gənc lə rə gös tər di yi diq qət və 
qay ğı ba rə də da nış mış dır. Na-
tiq çı xı şın da res pub li ka mız da 

təh sil, mə də niy yət, id man və 
bir çox baş qa sa hə lər də gənc-
lə rin in ki şa fı üçün ya ra dı lan 
şə ra it dən da nı şa raq, tə lə bə lə-
rə bu şə ra it dən sə mə rə li is ti-
fa də et məl yi töv si yə et miş dir.

 Gənc lər də öz növ bə-
sin də, Li der lik Məc li si nin 
ilk də fə Bi nə qə di ra yo nun da 
ke çi ril mə si ni yük sək qiy mət-
lən dir miş, ra yon da “Bi nə qə di 

Gənc lə ri” İc ti mai Bir li yi nin 
ya ra dıl ma sı, “Ki tab ka fe”nin 
in şa sı və bir çox baş qa tək lif-
lər lə çı xış et miş lər. Gö rü şün 
so nun da təd bir iş ti rak çı la rı 
xa ti rə şək li çək dir miş lər. 

Bi nə qə di Gənc lə ri nin I 
Li der lik Məc li si nin bağ la nış 
qa la ge cə sin də ta nın mış mü-
ğən ni lə rin iş ti ra kı ilə kon sert 
proq ra mı ke çi ril miş, atəş fə-
şan lıq təş kil edil miş dir. Son da 
la yi hə də uğur la iş ti rak et dik-
lə ri nə gö rə, iş ti rak çı la ra ser ti-
fi kat lar ve ril miş dir.

İş ti rak çi la rın  
tə əs sü rat la rı

Sev da Qu li ye va:
“Azər bay can da bir ilk dir 

ki, yer li ic ra ha ki miy yə ti or-
qa nı be lə bir məc lis ke çi rə-
rək ra yo nun fə al və in tel lek-
tu al gənc lə ri ni bir ara ya yı ğıb. 
Biz bu təd bir za ma nı ke çi ri lən 
tə lim lər dən gə lə cək kar ye ra-
mız da is ti nad edə cə yi miz bir 
çox bi lik lə ri qav ra maq şan-
sı əl də et dik. Ra yo nun fə al 
gənc lə ri ilə bir çox mə sə lə lər 
ba rə də mü za ki rə lər apar dıq. 
Mən çox şa dam ki, bu təd-
bir də iş ti rak haq qı qa zan dım. 
Təş ki lat çı la ra min nət dar lı ğı-
mı bil di ri rəm”.

Na ğı Na ğı lı:
“İlk ol maq hə mi şə qü rur-

ve ri ci dir. Biz də “Bi nə qə di 
Gənc lə ri nin I Li der lik Məc-
li si”nin ilk iş ti rak çı la rı ki mi 

de yə bi lə rik ki, bu təd bir öz 
di na mik li yi, tə li min axı cı lı-
ğı və təş ki la ti mə sə lə lə rin 
yük sək sə viy yə də ol ma sı ilə 
fərq lə nir. Ən əsa sı,  ic ra baş-
çı sı cə nab Xa ləd din İs gən də-
ro vun bi zim lə “qals tuk suz” 
gö rü şü və gənc lər lə qar şı lıq lı 
fi kir mü ba di lə si apar ma sı bö-
yük rəğ bət lə qar şı lan dı. Biz 
bir da ha  döv lə ti mi zin gənc-

lə rə qay ğı sı nın əya ni şa hi di 
ol duq”. 

Ni gar Mi ri ye va:
“Bi nə qə di ra yo nu Ba kı-

nın ən qa baq cıl ra yon la rın-
dan bi ri dir. Bu gün kü təd bir 
bu nu bir da ha təs diq et di və 
ra yo nu muz bir il kə im za at-
dı. “Bi nə qə di Gənc lə ri nin I 
Li der lik Məc li si”ndə iş ti rak 
et di yim üçün özü mü çox xoş-
bəxt he sab edi rəm. Gənc lə rə 
bu şə rai ti ya rat dı ğı na gö rə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı  cə nab Xa-
ləd din İs gən də ro va tə şək kü-
rü mü bil di ri rəm”.

El vin Nu rəd din li:
“Doğ ma Ba kı mı zın çi-

çək lə nən ra yon la rın dan olan 
Bi nə qə di də ya şa dı ğım üçün 
fəxr edi rəm. Son 2 il də ra-
yo nu muz da gö rü lən iş lər göz 
qa ba ğın da dır. 22-26 mart ta-
ri xin də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə ke çi ri lən “Bi nə qə di Gənc-
lə ri nin I Li der lik Məc li si” 
gənc lə rə gös tə ri lən qay ğı nın 
növ bə ti sü bu tu idi. Heç şüb-
hə siz, gənc lə rə olan bu mü-
na si bət gə lə cək də öz sö zü nü 
de yə cək və öl kə miz də da ha 
sağ lam gənc nə sil ye ti şə cək. 

Əmin lik lə de yə bi lə rəm ki, 
bu, cə nab 

Pre zi den ti mi zin uğur lu 
gənc lər si ya sə ti nin nə ti cə si-
dir”. 

Ül kər Ab dul la ye va:
“Bi nə qə di Gənc lə ri nin 

I Li der lik Məc li si”nin ela nı-
nı gö rən də çox se vin dim və 
iş ti rak et mək qə ra rı na gəl-
dim. Hər şey dü şün dü yüm-
dən da ha gö zəl keç di. Çox 
ma raq lı və fərq li dü şün cə-
lə rə sa hib ya şıd la rım la ta nış 
ol dum. Dü şü nü rəm ki, ke çi-
lən tə lim lər hə ya tım da mü-
hüm rol oy na ya caq. Təd bir 
iş ti rak çı la rı bu 4 gü nün ne cə 
ba şa çat dı ğı nı hiss et mə di lər. 
Gənc lə rin in ki şa fı na gös tər-
di yi dəs tə yə gö rə Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı cə nab Xa ləd din İs-
gən də ro va tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm” .

Va sif Bə dəl li:
“Bu təd bir hər bir iş ti rak-

çı ya azad bir fərd ki mi for ma-
laş ma ğı öy rət di. Biz bu ra da 
bil mə di yi miz ba ca rıq la rı mı zı 
kəşf et dik. Hör mət li Xa ləd-
din mü əl lim lə gö rüş dən son-
ra özüm üçün mü əy yən  nə-
ti cə lər çı xar dım. Be lə təd bir-
lər gə lə cək in ki şa fı mız üçün 
atıl mış uğur lu bir ad dım dır. 

Gənc lə rə ya rat dıq la rı bu şə-
rai tə gö rə təş ki lat çı la ra min-
nət dar lı ğı mı bil di ri rəm”.

Ra sim Ab du rəh ma nov:
“Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-

ki miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
“Bi nə qə di – gənc lər ra yo nu” 
la yi hə si çər çi və sin də ilk də fə 
ola raq “Bi nə qə di Gənc lə ri nin 
I Li der lik Məc li si”nin ilk iş ti-
rak çı la rın dan ol du ğum üçün 

özü mü çox şans lı hiss edi rəm. 
La yi hə müd də tin də ke çi ri lən 
se mi nar lar dan öy rən dik lə-
rim, ta nı dı ğım in san lar mə-
nim üçün bö yük qa zanc dır. 
Bu gö zəl an la rı ya şa ma ğı ma 
sə bəb olan Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nə öz tə şək-
kü rü mü bil di ri rəm. Dü şü nü-

rəm ki, bu la yi hə ilə Bi nə qə-
di  di gər ra yon la ra da ör nək 
ol ma lı dır”.

Çin giz Səf ə rov:
“Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-

ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən “Bi nə qə di Gənc lə ri-
nin I Li der lik Məc li si”nin iş ti-
rak çı sı ki mi, biz gənc lə rə gös-
tə ri lən diq qət və qay ğı ya gö rə 
təş ki lat çı la ra min nət dar lı ğı mı 
bil di ri rəm. Sö zü ge dən la yi hə  
Bi nə qə di gənc lə ri nə gə lə cək-
də düz gün kar ye ra qur maq is-
ti qa mə tin də yar dım çı ola caq. 
Bu ra da biz vax tin düz gün 
ida rə edil mə si, li der lik xü su-
siy yət lə ri, küt lə yə uy ğun laş-
ma və s. ki mi tə lim lər keç dik. 
Di gər Bi nə qə di gənc lə ri nə 
də la yi hə də fə al iş ti rak et mə-
yi və bu şan sı qa çır ma ma ğı 
töv si yə edi rəm”.

Hu may Fə rə co va:
Bi nə qə di gənc lə ri üçün 

təş kil edil miş Li der lik Məc li-

si hə qi qə tən çox ma raq lı bir 
ye ni lik ol du. Bu təd bir də yal-
nız Bi nə qə di gənc lə ri iş ti rak 
et miş və on la rın bi lik və ba-
ca rıq la rı nın nü ma yiş olun ma-
sı na tam şə ra it ya ra dıl mış dır. 
Gənc lə rə gös tə ri lən diq qət və 
qay ğı ya gö rə təş ki lat çı la ra də-
rin tə şək kü rü mü bil di ri rəm”. 

Çər kəz Sa dı qov:
“Bu təd bir çox la rı na bəl kə 

də ilk növ bə də li der lik lə bağ-
lı ye ni ide ya ve bi lik lər  ver-
sə də, mə nim üçün ilk ön cə 
hə ya tım da mü hüm də yi şik-
lik lər lə bağ lı düz gün  qə rar 
ver mə yi öy rət di. Məc li sin 
yük sək sə viy yə də, sə mi mi 
keç mə si, tə lim çi nin və təş ki-
lat çı la rın bi zim lə xoş mü na si-
bə ti bir gənc ola raq mə ni çox 
se vin dir di”. 

Nur lan Ağa mir zə yev:
“Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-

ki miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ke çi ri lən “Bi nə qə di Gənc lə-
ri nin I Li der lik Məc li si” Bi nə-
qə di gənc lə ri nin öz po ten sia-
lı nı in ki şaf et dir mə yə, asu də 
vaxt la rı nın da ha da sə mə rə li 
keç mə si nə şə ra it ya rat dı”.

Çi nar Bay ra mov:
“La yi hə ilə ilk ta nış lıq gü-

nü ar tıq tam əmin ol dum ki, 
bu ra da çox sə mə rə li gün lər  
ke çi rə cə yik. Təd bir ər zin də 
müx tə lif möv zu lar da tə lim lər 
keç dik, önəm li in for ma si ya-

lar al dıq, fərq li möv zu lar da 
mü za ki rə lə ri miz ol du. La yi-
hə çər çi və sin də in tel lek tu al 
oyun lar ke çi ril di, ta lant şou da 
isə gənc lər öz fərq li ba ca rıq-
la rı nı nü ma yiş et dir di lər. Xü-
su si lə vur ğu lu maq is tər dim 
ki, ra yon ic ra ha ki miy yə ti  
baş çı sı nın gənc lər lə sə mi mi 
gö rü şü, on la rı din lə mə si bi zə 
sti mul ver di. Tə lim pro se sin-
də qa zan dı ğı mız qiy mət li hə-
diy yə lər isə biz də oyun la ra, 
in tel lek tu al ya rış ma la ra xü su si 
ma raq oya dır dı”. 

Bəh ruz Hü seyn za də:
“Tə bii ki, ya şa dı ğın ra-

yo nun rəh bər li yi nin diq qət 
və qay ğı sı nı öz üzə rin də hiss 
et mək gö zəl bir duy ğu dur. 
Dü şü nü rəm ki, “Bi nə qə di 
Gənc lə ri nin I Li der lik Məc li-
si” la yi hə si nin is tər gə lə cək də 
əmək ba za rın da key fiy yət li 
kadr ola raq ye tiş mə yi miz də, 
is tər sə də şəx si key fiy yət lə-
ri miz, li der lik po ten sia lı mız-

la ta nış ol maq və on la rı üzə 
çı xar maq da əvəz siz ro lu ol-
du. La yi hə nin təş ki lat çı lı ğı na 
xü su si həs sas lıq la ya na şıl dı ğı 
ay dın hiss olu nur du. Bu la-
yi hə nin ər sə yə gəl mə sin də 
əmə yi ke çən bü tün in san la ra, 
baş da Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı cə nab 
Xa ləd din İs gən də rov ol maq-
la, də rin min nət dar lı ğı mı bil-
di ri rəm”.

El çin Hü sey nov:
“Tə lim müd də tin də nə-

zə ri və prak ti ki bi lik lər lə ya-
na şı, ye ni dü şün cə li, pers pek-
tiv li gənc li der lər lə dost luq 
mü na si bə ti qur dum. Bü tün 
bun lar cə nab Pre zi den ti mi zin 
və onun ra yo nu muz da kı nü-
ma yən də si Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
cə nab Xa ləd din İs gən də ro-
vun bi zə gös tər di yi qay ğı sı nın 
nə ti cə si dir. Gənc lə rə ay rı lan 
bu diq qə tə gö rə ra yon rəh-
bər li yi nə və bü tün təş ki lat çı-
la ra tə şək kür edi rəm”.

Mu rad Ab bas lı:
“İş ti rak çı sı ol du ğum la-

yi hə də bir çox dü şər gə lər də 
ol ma yan özü nə məx sus bir 
ab-ha va var idi. Təd bir dü-
şün dü yüm dən də əla mət dar 
keç di. Bir çox ye ni bi lik lər öy-
rən dim, əvə zo lun maz dost lar 
qa zan dım. Gənc lə rə ya ra dı-
lan şə rai tə gö rə təş ki lat çı la ra 
min nət da ram”.

Fə rid Məm məd li:
“La yi hə çər çi və sin də dü-

şər gə də ke çir di yim gün lər 
hə ya tı mın ən unu dul maz 
an la rın dan ol du. Bu müd dət 
ər zin də gə lə cək hə ya tım da 
is ti fa də edə cə yim çox də yər li 
mə lu mat lar la ya na şı, meh ri-
ban dost lar da qa zan dım. La-
yi hə nin ər sə yə gəl mə sin də 
əmə yi olan hər bir kə sə, bü-
tün təş ki lat çı he yə tə öz də rin 
min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm”.

Sə nan Məm mə dov:
“Bi nə qə di Gənc lə ri nin I 

Li der lik Məc li si” ilə bağ lı tə-
əs sü rat la rım ən yad da qa lan 
və xoş xa ti rə lər sı ra sın da dır. 
Ən ma raq lı sı odur ki, Məc-
lis dən son ra bu tə əs sü rat lar 
hə yat prin sip lə ri mə çev ril di. 
Bi zə ya ra dı lan şə rai tə, gə lə-
cək uğur la rı mı zın tə mi nat-
çı sı ol du ğu na gö rə, Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nə 
də rin min nət dar lı ğı mı bil di-
ri rəm”.

Sə ma yə İb ra hi mo va:
“Bi nə qə di Ba kı nın çi çək-

lə nən ra yon la rın dan bi ri dir. 
“Bi nə qə di Gənc lə ri nin I Li-
der lik Məc li si” la yi hə si haq-
qın da so si al şə bə kə dən mə-
lu mat al dım və dər hal əri zə 
gön dər dim. La yi hə gün lə ri 
hə ya tım da unu dul maz iz 
qoy du, ye ni dost lar qa zan-
dım. Biz gənc lə rin asu də 
vax tı nın düz gün də yər lən-
di ril mə sin də, li der lik, na tiq-
lik ba ca rı ğı mı zın üzə çı xa rıl-
ma sın da bö yük zəh mə ti olan 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin rəh bər li yi nə və 
bu gün lər də da im bi zim lə 
bir lik də olan tə lim çi miz Ta-
lıb Bay ra mo va tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm”.

Mah mud Məm məd za də:
“22-26 mart ta rix lə rin də 

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ra yo nun li der gənc lə ri bir ara-
ya yı ğıl dı lar və dü şü nü rəm ki, 
əsl li der gənc lər ol du ğu mu zu 
la zım gəl dik də bi lik lə ri mi zi 
gös tər mək, la zım gəl dik də 
isə ne cə əy lən mək la zım ol-
du ğu nu gös tər mək lə sü but 
et dik. İlk lə rə im za at maq la 
get di yi miz uğur yo lun da hər 
bir gən ci mi zə uğur lar ar zu 
edi rəm. Bir li yi miz gü cü mü-
zün gös tə ri ci si dir”.

Pa şa Fey zul la yev:
“Bi nə qə di Gənc lə ri nin I 

Li der lik Məc li si” Azər bay can 
gənc li yi nə gös tə ri lən qay ğı və 
diq qə tin ba riz nü mu nə si dir. 
Bu Məc lis bi zə li der lik ba ca-
rıq la rı nı öy rət mək lə ya na şı, 
həm çi nin dost luq, bir lik ki mi 
müs bət in sa ni key fiy yət lə rin 
də yə ri ni gös tər di. Gə lə cək də 
cə miy yət də Və tə nə xe yir li 
na tiq lə rin ye tiş mə si nin tə mə-
li bu  cür təd bir lər lə qo yu lur. 
La yi hə çər çi və sin də bi li yi mi-
zi pay laş dıq, bir-bi ri miz dən 
çox şey öy rən dik”. 

Ağa mir Ağa mi rov:
“İlk iş ti rak et di yim la yi hə 

ol ma sa da, mə nə hə qi qə tən 
ilk lə ri ya şa dan bir məc lis ol-
du, hər sey yük sək sə viy yə də 
idi. İş ti rak çı la ra li der şəxs lər 
ki mi mü na si bə tin bəs lən mə-
si və on la rın bu mü na si bə ti 
la yi qin cə də yər lən dir mə si 
çox gö zəl ab-ha va ya rat mış-
dı. Məc li sin ke çi ril mə si nə 
tə şəb büs gös tə rən, təş ki lin də 
əmə yi olan hər kə sə min nət-
da ram”.

Ram tiq Alı za də:
“Bi nə qə di Gənc lə ri nin 

I Li der lik Məc li si”nin bü tün 
təş ki lat çı la rı na tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm. Bu la yi hə çər çi və-
sin də ke çi ri lən tə lim lər də və 
di gər ma raq lı oyun lar da biz 
li der li yin sir lə ri ni, ko man da 
ilə ne cə iş lə mə yi, həm çi nin 
na tiq lik lə və di gər ba ca rıq-
lar la bağ lı bi lik lər əl də et dik”.

Rə va nə Ab dul lA ye vA,
Bi nə qə di Ra yon  

İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı  
Apa ra tı nın İc ti mai-si ya si  

və hu ma ni tar mə sə lə lər  
şö bə si nin baş məs lə hət çi si

Res pub li ka mız da döv
lət gənc lər si ya sə ti nin for
ma laş dı rıl ma sı ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin adı 
ilə bağ lı dır. “Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Gənc lər və 
İd man Na zir li yi haq qın da” 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 1994cü il 26 iyul 
ta rix li fər ma nı, “Gənc lər si ya sə ti haq qın da” Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Qa nu nu və gənc lər si ya sə ti sa hə sin də di
gər nor ma tiv hü qu qi akt lar, ha be lə Azər bay can gənc lə ri
nin fo rum la rı nın ke çi ril mə si gənc lər lə iş sa hə si nin hü qu qi 
əsas la rı nı və ic ra me xa niz mi ni mü əy yən et miş dir. Öl kə nin 
ic ti maisi ya si hə ya tın da gənc lə rin ya xın dan iş ti ra kı üçün la
zı mi şə ra it ya ra dıl mış və bu sa hə də irə li lə yiş lə rə na il olun
muş dur. döv lə tin qay ğı sı sa yə sin də gənc lər təş ki lat la rı nın 
döv lət gənc lər si ya sə tin də iş ti ra kı nı tə min edən hü quq la rı 
ge niş lən di ril miş, on la rın la yi hə və proq ram la rı na mü tə ma di 
dəs tək ve ril miş dir. Məhz bu qay ğı və diq qə tin nə ti cə si ola
raq, “bi nə qə di Gənc lə ri nin I li der lik Məc li si” ke çi ril miş dir.
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Bi lə cə ri də abad lıq iş lə ri ge niş vü sət alıb

Mil li Qəh rə man Fər had  
Hüm bə to vun xa ti rə si anı lıb

MƏHƏbbƏT ORUCOV

Son iki il də Bi nə qə di ra-
yo nu nun Bi ləcəri qə sə bə si 
sü rət li in ki şa fı ilə diq qə ti çə-
kir. Əv vəl lər mis kin gör kə mi 
ilə ürək ağ rı dan qə sə bə qı sa 
müd dət də sü rət li müa sir-
ləş mə və in ki şaf yo lu ke çib: 
bu ra da ötən il lər dən həl li ni 
göz lə yən prob lem lə rin ara-
dan qal dı rıl ma sı is ti qa mə tin-
də da vam lı təd bir lər hə ya ta 
ke çi ri lib.  Qə sə bə də ki so si al-
inf rast ruk tur ob yekt lə ri, in-
zi ba ti bi na lar, ha be lə park lar 
və  yol lar əsas lı şə kil də tə mir 
olu nur. Müa sir tə ləb lə rə ca-
vab ve rən abad mə həl lə lə rin 
ya ra dıl ma sı, kü çə lə rin abad-
laş dı rıl ma sı, ya şa yış bi na la rı-
nın fa sa dı nın tə mir olun ma sı 
qə sə bə sa kin lə ri nin də ürə-
yin cə dir.  

Ya zın gə li şi ilə bağ lı qə sə-
bə də abad lıq iş lə ri da ha ge niş 
vü sət alıb. Ra yon rəh bər li yi-
nin bi la va si tə nə za rə ti və töv-
si yə lə ri ilə hə ya ta ke çi ri lən 
bu təd bir lər özü nün sis tem li 
və ar dı cıl sə ciy yə da şı ma sı ilə 
ma raq do ğu rur. Bu gün lər də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti baş çı sı nın müa vin lə ri 
– İl qar Sü ley ma nov və Vü sar 
İs ma yı lov qə sə bə yə gə lə rək 
hə ya ta ke çi ri lən abad laş dır-
ma və tə mir-ti kin ti iş lə ri nin 
ge di şi ilə ət raf ı ta nış olub lar.

  
Prob lem lər  
həl li ni ta pır

Gö rü lən iş lər lə bağ lı qə-
ze ti mi zə mə lu mat ve rən Bi-
lə cə ri qə sə bə ic ra nü ma yən-
də li yi nin mü hən di si Os man 
Qa sı mov bil dir di ki, qə sə bə 
son iki il də onil lik lə rə bə ra-
bər in ki şaf yo lu ke çib. Onun 
söz lə ri nə gö rə, hə ya ta ke çi-
ri lən təd bir lər prob lem lə ri n 
komp leks həl li nə is ti qa mət-
lə nib: “Uzun il lər dir ki, Bi lə-
cə ri qə sə bə sin də ya şa yı ram. 

La kin in di yə dək be lə bö yük 
miq yas da abad lıq iş lə ri nin 
hə ya ta ke çi ril di yi nin şa hi di 
ol ma mı şam. Əv vəl lər ba-
xım sız lıq üzün dən  qə sə bə də 
cid di prob lem lər ya ran mış dı. 
La kin cə nab Xa ləd din İs gən-
də rov ra yo na ic ra baş çı sı tə-
yin edil dik dən son ra və ziy yət 
ta ma mi lə də yi şib. Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
tə şəb bü sü və dəs tə yi ilə qə-
sə bə nin mər kə zi kü çə və 
yol la rın da ge niş miq yas lı tə-
mir-ti kin ti iş lə ri nə baş la nı-
lıb. Y.Hü sey nov, A.Zey nal lı, 
Or du ba di, Na tə van və di gər 
kü çə lər ge niş lən di ri lib,  köh-
nə sə ki lər ye ni sə ki daş la rı ilə 
əvəz lə nib, bər bad və ziy yət də 
olan yol la ra as falt ör tü yü dö-
şə nib. Ha zır da Meh di Hü-
seyn za də kü çə si  as faltlanır”. 

Son iki il də ay rı-ay rı kü-
çə lər də yer lə şən 18-ə ya xın 
ya şa yış bi na sı nın blok və fa-
sa dı yük sək sə viy yə də tə mir 
olu nub. Ək sər qə sə bə da xi li 
yol la ra as falt ör tü yü dö şə nib. 
Ya şa yış bi na la rı nın dam ör tü-
yü də yiş di ri lib və ya xud tə-
mir olu nub. 

Mü hən di sin de di yi nə 

gö rə, qə sə bə nin ən bö yük 
prob le mi ka na li za si ya sis te-
mi nin müa sir tə ləb lə rə ca vab 
ver mə mə si idi və ha zır da bu 
is ti qa mət də komp leks təd bir-
lər hə ya ta ke çi ri lir: “Abad lıq 
iş lə ri nin plan lı şə kil də hə ya-
ta ke çi ril mə si üçün, ilk növ-
bə də, ya şa yış mas siv lə rin də 
su-ka na li za si ya xət lə ri nin 
çə kil mə si nə diq qət ye ti ri lir. 
Ar tıq  A.Zey nal lı, N.Nə si mi, 
Na tə van, Q.Sü ley ma nov, R.İs-
ma yı lov, Y.Hü sey nov kü çə lə-
rin də ka na li za si ya sis te mi nin 
ye ni ləş di ril mə si işi uğur la hə-
ya ta ke çi ri lib”.

 Bi lə cə ri qə sə bə bə lə diy-
yə si nin səd ri İl ham Xə li lov 
isə qə ze ti mi zə mü sa hi bə-
sin də bil dir di ki, son iki il də 
əha li nin is ti ra hə ti üçün iki 
bö yük park sa lı nıb: “Qə sə bə-

də bir ne çə abad mə həl lə və 
xi ya ban ya ra dı la raq əha li nin 
is ti fa də si nə ve ri lib. Abad lıq 
iş lə ri çər çi və sin də əra zi  də ki 
mər kə zi yo lun kə na rın da ge-
niş lən mə iş lə ri apa rı lıb. Yol la-
rın kə na rın da kı bər bad əra zi-
yə 1000 kub metr lər lə mün bit 
tor paq da şı na raq çə mən lik lər 
sa lı nıb, xa ri ci öl kə lər dən gə-

ti ril miş və yer li ağac lar əki lib. 
“20 Yan var par kı”nda şə hid-
lə rin adı na xa ti rə komp lek si 

ya ra dı lıb və müa sir tə ləb lə rə 
ca vab ve rən ti kin ti-abad lıq 
iş lə ri gö rü lüb. Bun dan əla və, 
qə sə bə də öl kə mi zin əra zi bü-
töv lü yü uğ run da can la rı nı fə-
da et miş Mil li qəh rə man la rı-
mı zın şə rə fi nə abi də ucal dı lıb. 

57/68 say lı mə həl lə nin 
əra zi sin də abad mə həl lə ya-
ra dı lıb və bu ra da in san la rın 

is ti ra hə ti üçün gö zəl park 
sa lı nıb. Ha zır da Na tə van, 
M.Hü seyn za də, Or du ba di 
kü çə lə rin də abad lıq iş lə ri-
nə baş la nı lıb. Bun dan əla və, 
Asəf Zey nal lı kü çə sin də yer-
lə şən 22 və 24a say lı bi na la rın 
hə yət lə rin də abad mə həl-
lə nin sa lın ma sı na baş la nı lıb. 
Qə sə bə də hə ya ta ke çi ri lən 
iş lə rə ra yon ic ra ha ki miy yə-
ti nin rəh bər li yi tə rə fin dən 
mün tə zəm nə za rət olu nur”. 

Qə sə bə də olar kən iş ic ra-
çı sı Şa hin Ağa yev lə də söh bət 
et dik. O bil dir di ki, abad lıq iş-

lə ri nin apa rı la ca ğı ün van lar da 
20 min kvad rat metr dən çox 
əra zi nin as falt lan ma sı nə zər-
də tu tu lur: “Ha zır da M.Hü-

seyn za də kü çə si nə as falt 
ör tü yü dö şə nir. Kü çə bo yu 
hə yət lə rin də as falt lan ma sı 
və ya şıl laş dı rıl ma sı plan laş-
dı rı lıb. İş lə rin sü rət lən di ril-
mə si məq sə di lə əra zi yə xey li 
tex ni ka cəlb olu nub”.  

Gö rü lən iş lər  
sa kin lə rin ürə yin cə dir 

Qə sə bə də hə ya ta ke çi ri-
lən abad lıq-qu ru cu luq iş lə ri 
ilə bağ lı sa kin lə rin də rə yi ni 
öy rən dik. Meh di Hü seyn za-
də kü çə sin də ya şa yan Azər 
Qəh rə ma nov qə sə bə də apa-

rı lan abad lıq iş lə ri ni yük sək 
də yər lən dir di: “Qə sə bə miz 
xü su si diq qət mər kə zin də-
dir. Son iki il də 11 ün van da 

“xe yir-şər” ev lə ri ti ki lib və 
la zı mi ava dan lıq lar la təc hiz 
olu na raq sa kin lə rin is ti fa də-
si nə ve ri lib. İki “xe yir-şər” 
evi tə mir edi lib. Qə sə bə də 
yer lə şən uşaq bağ ça la rı əsas lı 
tə mir olu na raq is ti fa də yə ve-
ri lib. Tə mir-ti kin ti iş lə ri bu 
gün də da vam et di ri lir. Bü tün 
bun lar biz sa kin lə rin ürə yin-
cə dir. İna nı rıq ki, ya xın vaxt-
lar da Bi lə cə ri nin bü tün prob-
lem lə ri həl li ni ta pa caq”. 

Asəf Zey na lov kü çə sin də 
yer lə şən 24 say lı bi na nın sa ki-
ni Vü sa lə Qəm bə ro va da gö-
rü lən iş lər dən ra zı lı ğı nı ifa də 
et di: “Bi zim bi na nın hə yə ti-
nin  abad laş dı rıl ma sı na baş-
la nı lıb. De yi lə nə gö rə, baş qa 
abad mə həl lə lər də ol du ğu 
ki mi, bu ra da da əha li nin is ti-
ra hə ti üçün la zı mi şə ra it ya-
ra dı la caq. Ha zır da mə həl lə də 
uşaq la rın oy na ma sı üçün heç 
bir şə ra it yox dur. Yə qin ki, ya-
xın ay lar da bu çə tin lik  də ara-
dan qal dı rı la caq”. 

Qə sə bə sa ki ni Sa ra Hə-
mi do va isə bil dir di ki, əv vəl-
lər sa kin lər yol, ka na li za si ya, 
su, işıq, qaz prob lem lə rin dən 
şi ka yət çi idi lər: “Son iki il də 
qə sə bə də xey li prob lem öz 
həl li ni ta pıb: yol la rı mız as falt-
la nıb, bi na la rın dam ör tük lə ri 
tə mir olu nub, qaz işıq və su 
ilə bağ lı çə tin lik lər ara dan 
qal dı rı lıb. Zi bi lin da şın ma-
sı ilə bağ lı çə tin lik lər ara dan 
qal xıb. 

“Də mir yol çu lar” par kı da 
son il lər də əsas lı tə mir edi-
lə rək sa kin lə rin is ti fa də si nə 
ve ri lib.  Park da in san la rın is-
ti ra hə ti üçün hər cür şə ra it 
ya ra dı lıb. Bu ra da kı tə miz li-
yə söz ola bil məz. Ha zır da 
isə par kın qar şı sın dan ke çən 
ma gist ral yol ge niş lən di ri lir. 
İna nı rıq ki, gö rü lən iş lər nə-
ti cə sin də ya xın il lər də qə sə-
bə mi zin bü tün prob lem lə ri 
həl li ni ta pa caq”.

SİyA VUş ƏMİR Lİ 

Azər bay can əra zi lə ri nin 
er mə ni iş ğal çı la rın dan mü-
da fiə si uğ run da dö yüş lər də 
qəh rə man lıq lar gös tə rə rək 
ca nın dan, qa nın dan ke çən və 
şə hid lik zir və si nə uca lan Və-
tən oğul la rı nın xa ti rə si da im 
eh ti ram la yad olu nur. Tor-
paq la rı mı zın bü töv lü yü uğ-
run da şə hid olan be lə fə da-
kar in san lar dan bi ri nin – şə-
hid Mil li Qəh rə man Fər had 
Hüm bə to vun anım gü nü ilə 
bağlı ap relin 1-də Bi nə qə di 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
təş ki lat çı lı ğı ilə mə ra sim ke-
çi ril miş dir. 

Mə ra sim iş ti rak çı la rı əv-
vəl cə Mil li Qəh rə manın Rə-
sul za də qə sə bə sin də yer lə şən 
abi də si önü nə ək lil qoy muş, 
gül-çi çək dəs tə lə ri düz müş, 
tor paq la rı mı zın azad lı ğı uğ-
run da şə hid olan in san la rın 
xa ti rə si bir də qi qə lik sü kut la 
yad olun muş dur. 

“Mil li Qəh rə man la rı Ta-
nıt ma” İc ti mai Bir li yi nin Bi-
nə qə di ra yon şöbəsinin səd ri 
Fü zu li Hə sə nov təd bi ri aça-
raq F.Hüm bə to vun şə rəf li 

ömür yo lun dan da nış mış dır. 
O xa tır lat mış dır ki, F.Hüm bə-
tov 1992-ci ilin mar tında Şu-
şa, Ko sa lar və Xan kən di is ti-
qa mət lə rin də ge dən ağır dö-

yüş lər də iş ti rak et miş, hə min 
ayın 29-da Xo ca lı nın Ko sa lar 
kən di uğ run da dö yüş lər də 
qəh rə man ca sı na hə lak ol muş 
və Ba kı da – Şə hid lər xi ya ba-
nın da dəfn edil miş dir. Azər-
bay can Pre zi den ti nin 1992-ci 

il 7 iyun ta rix li fər ma nı ilə 
Fər had Hüm bə to va ölü mün-
dən son ra “Azər bay ca nın Mil-
li Qəh rə ma nı” fəxri adı ve ril-
miş dir. Bi nə qə di ra yo nun da 
şə hi din adı na park sa lın mış 
və büs tü qo yul muş dur.

99 say lı tam or ta mək tə-
bin ta rix mü əl li mi, F.Hüm-
bə to vun si nif rəh bə ri Səy yad 
Rə fi yev onun Azər bay ca nın 
ilk mil li qəh rə man la rın dan 
bi ri ol du ğu nu bil dir miş dir: 
“Azər bay ca nın Er mə nis ta nın 
hər bi tə ca vü zü nə mə ruz qal-
dı ğı ilk il lər dən Fər had Hüm-
bə tov doğ ma Və tə nin mü da-
fiə si uğ run da mü ba ri zə nin ön 
cər gə sin də ol muş, fə da kar-
ca sı na mü ba ri zə apar mış dır. 
Fər had  ki mi və tən pər vər lə-
rin  hə yat  və  dö yüş yol la rı 
gənc lə rə ör nək dir”.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha-
ki mi yyə ti baş çı sı nın müa vi-
ni Ay gün Əli ye va çı xı şın da 
şə hi din ailə si nə RİH baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də ro vun baş-
sağ lı ğını və sa lam la rı nı çat-
dır mış dır. O de miş dir ki, Və-

tə nin azad lı ğı uğ run da ca nı nı 
fə da et miş in san la rın əziz xa-
ti rə si xal qı mı zın yad da şın da 
əbədi ya şa ya caq dır: “Mil li 
qəh rə man la rı mız öl məz li-
yin,  əbə diy yə tin sim vo lu dur. 
On lar ən ağır, ən çə tin, ən 
qay nar dö yüş nöq tə lə rin də 
düş mə nə qar şı mə ta nət lə vu-
ru şub lar. Biz Və tə nin ri fa hı, 
öl kə nin müs tə qil li yi, xal qın 
xoş bəxt li yi na mi nə  ca nı nı 
qur ban ver miş qəh rə man la-
rı mı zı hə mi şə fəxr lə xa tır la-
yı rıq. Hər qəh rə man və qəh-
rə man lıq ha di sə lə ri fər di dir, 
la kin on la rın hər bi ri ni bö yük 
ruh yük sək li yi, əda lə tə cəhd, 
Və tə nə mə həb bət duy ğu su  
bir ləş di rir. Əgər be lə yük sək  
key fiy yət lər  in san da  var sa,  
sı naq  mə qam la rın da özü-
nü müt ləq  gös tə rir. Fər had 
Hüm bə to vun ömür yo lu və 
qəh rə man lı ğı müs tə qil Azər-
bay ca nın  gənc lə ri nə nü mu nə 
ol ma lı dır. On lar da Və tə ni və 
xal qı hə min qəh rə man la rı mız 
ki mi sev mə li dir lər. Keç mi şi-
mi zin qəh rə man lıq sə hi fə lə ri 
bugünkü gənc nəs li  ruh lan dı-
ran ən mü hüm amil dir”. 

Mə ra sim də Azər bay ca-
nın Mil li Qəh rə ma nı Fər had 
Hüm mə to vun dö yüş yol-
daş la rı  və  dost la rı da çı xış 
edə rək onun la bağ lı xa ti rə-
lə rin dən söz aç mış lar. Mil-
li Qəh rə ma nın ana sı Sa la tın 
Hüm bə to va on la rın ailə si nə 
gös tə ri lən diq qət  və  qay ğı ya  
gö rə  Pre zi dent İl ham  Əli ye-
və və Bi nəq ədi Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nə də rin min-
nət dar lı ğı nı bil dir miş dir.

Mə ra sim də 26 say lı uşaq 
ya ra dı cı lıq bir li yi nin şa gird-
lə ri nin təq di ma tın da və tən-
pər vər lik möv zu sun da ədə-
bi-bə dii kom po zi si ya nü ma yiş 
olun muş dur. 

MA İL AĞA XA NOV

Mar tın 28-də Ba kı şə-
hə ri üz rə Təh sil İda rə si nin 
(BŞTİ) təş ki lat çı lı ğı ilə Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı Bi nə-
qə di ra yon təş ki la tı nın in-
zi ba ti bi na sı nın akt za lın da 
or ta ümum təh sil mək təb lə-
ri nin şa gird lə ri üçün “Hey-
dər Əli yev ir si nin öy rə nil-
mə si” möv zu sun da se mi nar 
ke çi ri lib.

Müs tə qil Azər bay can 
döv lə ti nin qu ru cu su və me-
ma rı, ulu ön dər Hey dər Əli-
ye vin ana dan ol ma sı nın 91-
ci il dö nü mü ərə fə sin də ke-
çi ri lən se mi nar da Bi nə qə di 
ra yo nu nun 267 və 283 say lı 

or ta mək təb lə ri nin XI si nif 
şa gird lə ri iş ti rak edib lər. 

Təd bir də çı xış edən 
BŞTİ-nin Bi nə qə di ra yo nu 
üz rə ko mis si ya sının səd ri 
Və zi fə Məm mə do va bil dir-
miş dir ki, se mi nar ulu ön dər 
Hey dər Əli yevin ir si nin qo-
run ma sı və azər bay can çı lıq 
ideo lo gi ya sı nın təb li ği məq-
sə di da şı yır.

Ye ni Azər bay can Par ti ya-
sı Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
səd ri Ra miz Gö yü şov bil dir-
miş dir ki, Hey dər Əli yev ir si 
Azər bay ca nın döv lət çi li yi-
nin möh kəm lən di ril mə si və 

in ki şa fı ba xı mın dan güclü 
so si al ba za ro lu nu oy na yır: 
“Hey dər Əli yev ir si bö yük 
bir el mi mək təb dir, möh kəm 
tə məl dir, in ki şa fı mız və gə lə-

cə yi miz üçün əsas dır. Azər-
bay can məhz bu ir sə is ti nad 
edə rək özü nün kon sep tu al 
in ki şaf yo lu nu mü əy yən ləş-
dir miş və bö yük uğur la ra na il 
ol muş dur”. 

Ra miz Gö yü şov Bi nə qə-
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti-
nin baş çı sı Xa ləd din İs gən-
də ro vun gənc lə rə diq qət və 
qay ğı sın dan, on la ra ya ra dı-
lan şə ra it dən da nı şa raq de-
miş dir ki, gənc nə sil ulu ön-
dər Hey dər Əli ye vin ir si ilə 
si lah la na raq za ma nın nəb-
zi ni tut ma lı, in ki şa fa doğ ru 
irə li lə mə li dir.

Təd bir də çı xış edən 283 
say lı tam or ta mək tə bin ta-
rix mü əl li mə si Rə hi lə Hey-
dər li bil di rmişdir ki, öl kə-
mi zin ta ri xi in ki şaf pro se si-
nə tə kan ve rən ümum mil li 
li der Hey dər Əli yev müs tə-
qil döv lə ti mi zin qu ru cu su 
ki mi hər bir azər bay can lı-
nın ta le yin də müs təs na rol 
oy na mış dır. “Ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin so si-
al-iq ti sa di si ya sə ti” möv zu-
sun da çı xış edən mə ru zə çi 
bö yük şəx siy yə tin zən gin ir-
si nin də rin dən və hər tə rəf i 
öy rə nil mə si nin müs təs na 
əhə miy yə tə ma lik ol du ğu nu 
de miş dir. R.Hey dər li bil dir-
miş dir ki, ulu ön dər Hey dər 
Əli yev Azər bay ca na rəh bər-
lik et di yi dövr lər də da im 
res pub li ka mı zın in ki şa fı nı, 
in san la rın mad di-ri fah ha-
lı nın yax şı laş ma sı nı, döv lə-
ti mi zin şöh rət lən mə si ni və 
bü tün dün ya da ta nın ma sı nı, 
el mi mi zin, təh si li mi zin, mə-
də niy yə ti mi zin tə rəq qi si ni 
dü şün müş dür.  

Çı xış edən di gər təd bir 
iş ti rak çı la rı da ulu ön də rin 
zən gin ir si nin gən c nəs lə 
təb li ği is ti qa mə tin də hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lə rin va cib li-
yi ni önə çək miş lər.

Yeniyetmələr Hey dər Əli yev 
ir si ni öy rə nirlər
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Bi nə qə di ra yo nun da va-
li deyn lə ri ni itir miş və va li-
deyn hi ma yə sin dən məh-
rum ol muş uşaq la ra qay ğı 
da im diq qət mər kə zin də dir. 
Son ay lar apa rı lan də qiq ləş-
dir mə nə ti cə sin də yet kin lik  
ya şı na çat mış və ya ya şa maq 
üçün di gər ra yon la rın in zi ba-
ti əra zi lə ri nə köç müş bu ka-
te qo ri ya dan olan şəxs lər mü-
əy yən ləş di ril miş, qəy yum-
luq da olan uşaq la rın si ya hı sı 
də qiq ləş di ril miş dir. Ha zır da 
ra yon üz rə qəy yum lu ğa gö-
tü rül müş 52 uşaq qey diy yat-
da dır. Bu ba rə də  qə ze ti mi zə 
Bi nə qə di Ra yon İc ra  Ha ki-
miy yə ti ya nın da Qəy yum luq 
və hi ma yə çi lik ko mis si ya sı-
nın  mə sul ka ti bi Ay nur Ab-
ba so va mə lu mat ve rib. 

Yet kin lik ya şı na çat ma-
yan la rın iş lə ri və hü quq la rı-
nın mü da fiə si üz rə ko mis si-
ya nın fəa liy yə ti Azər bay can 
Res pub li ka sı nın qa nun la rı na 
və qa nun ve ri ci aklt la rı na, 
ha be lə “Uşaq hü quq la rı haq-
qın da” Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Qa nu nu na,  “Yet kin-
lik ya şı na çat ma yan la rın iş lə-
ri və hü quq la rı nın mü da fiə si 
üz rə ko mis si ya lar haq qın da” 
Əsas na mə yə , “Uşaq hü quq-
la rı haq qın da” BMT Kon-
ven si ya sı na və bir sı ra di gər 
hü qu qi sə nəd lə rə əsas la nır. 
Gö rü lən iş lər ba rə də da nı-
şan A.Ab ba so va de yir: “Bu 
ilin bi rin ci rü bü ər zin də ko-
mis si ya ya ümu mi lik də 153 
sə nəd da xil olub. On lar dan 

138-i mək tub, 15-i isə əri-
zə dir. Mək tub lar dan 12-si 
uşaq la rın dan ay rı ya şa yan 
şəxs lə rin va li deyn lik hü quq-
la rı nın hə ya ta ke çi ril mə si və 
ya xud ün siy yət hü quq la rı nın 
bər pa edil mə si, 1-i va li deyn-
lik hü qu qun dan məh ru met-
mə, 5-i öv lad lı ğa gö tür mə, 
10-u  in ti zam üz rə tə si re di-
ci təd bir lə rin gö rül mə si, 5-i 
mi ras dan pay ay rıl ma sı, 56 
-sı məh kə mə or qan la rın da 
iş ti rak , 36-sı məh kə mə nin  
qət na mə və qə rar dad la rı nın 
su rət lə ri, 13-ü isə di gər mə-
sə lə lər lə  əla qə dar dır. Əri-
zə lər dən 5-i ad və ya so ya-
dın də yiş di ril mə si, 2-i ni kah 
ya şı nın aşa ğı sa lın ma sı, 2-si 
qəy yum lu ğa gö tür mə, 1-i 
uşa ğın in ter nat mək tə bi nə 
yer ləş di ril mə si, 3-ü isə di gər 
mə sə lə lər lə bağ lı dır”.

Qeyd edək ki, ötən müd-
dət ər zin də ko mis si ya nın 2 

ic la sı ke çi ri lib. İc las da ün-
siy yət hü quq la rı nın bər pa 
edil mə si və uşa ğın va li deyn-
lər dən han sı nın hi ma yə si nə 
ve ril mə si üz rə onun ma raq-
la rı nın qo run ma sı ilə əla qə-
dar ümu mi lik də 4 mə sə lə 
mü za ki rə edi lib və mü va fiq 
qə rar qə bul olu nub.              

Ko mis si ya məh kə mə ic-
raa tı na da xil ol muş mül ki 
iş lə ri ət raf ı araş dı rır, onun 
üzv lə ri hər bir iş lə bağ lı 
məh kə mə də iş ti rak edir və 
bu ba rə də qəy yum la rı mə-
lu mat lan dı rır. 

Yet kin lik ya şı na çat ma-
yan uşaq la rın tə lim-tər bi-
yə si, on la rın sağ lam mə nə-
vi-psi xo lo ji mü hit də bö yü-
mə lə ri ko mis si ya tə rə fin dən 
diq qət də sax la nı lır.  2014-cü 
ilin ilk rü bün də ci na yət et-
miş, la kin ci na yət mə su liy-
yə ti nə cəlb olun ma sı üçün 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 

ci na yət qa nun ve ri ci li yi ilə 
mü əy yən olun muş yaş həd-
di nə çat ma mış 4 nə fər az yaş-
lı ba rə də baş lan mış ci na yət 
işi nin is tin taq hə rə kət lə ri-
nin apa rıl ma sı üçün ko mis-
si ya nın nü ma yən də si qa nu ni 
nü ma yən də qis min də Bi nə-
qə di RPİ-yə də vət edi lib. Po-
lis or qan la rı nın ko mis si ya nın  
nü ma yən də si ilə bir gə apar-
dı ğı təh qi qa tın nə ti cə lə ri nə 
gö rə, hə min az yaş lı lar ba rə-
də baş lan mış ci na yət işi nə 
xi tam ve ri lib. Ey ni za man da,  
ko mis si ya nü ma yən də si nin 
iş ti ra kı ilə 2 nə fər ye ni yet mə 
ba rə də baş lan mış ci na yət işi-
nin is tin ta qı da vam edir. 

A.Ab ba so va nın bil dir di-
yi nə gö rə, ötən il Yet kin lik 
ya şı na çat ma yan la rın iş lə ri 
və hü quq la rı nın mü da fiə si 
üz rə Ko mis si ya  tə rə fin dən 
qə bul olun muş qə rar la rın 
ha mı sı ye ri nə ye ti ri lib.

Sİ yA VUş ƏMİR Lİ

Əha li nin tib bi pro fi lak ti-
ka xid mət lə ri ilə key fiy yət li 
şə kil də  tə min olun ma sı, xü-
su si lə yo lu xu cu və pa ra zi tar 
xəs tə lik lə rin azal dıl ma sı, ya-
xud ləğv edil mə si is ti qa mə-
tin də qar şı ya qo yu lan və zi fə-
lər Döv lət Sa ni ta ri ya Nə za rə-
ti nin (DSN) əsas diq qət ye tir-
mə li ol du ğu sa hə lər dən dir.

Bu sa hə də qar şı ya qo-
yu lan əsas və zi fə sağ lam laş-
dı rı cı təd bir lə rin ha zır la nıb 
hə ya ta ke çi ril mə si dir. Bu za-
man əha li nin sağ lam lı ğı əsas 
gö tü rül mək lə xa ri ci mü hit 
amil lə ri nin or qa ni zi mə tə si-
ri nin tib bi, so si al, gi gi ye nik və 
eko lo ji is ti qa mət lər də sa ni tar-
epi de mio lo ji təh lü kə siz li yi tə-
min edi lir. 

Tib bi pro fi lak tik müa yi-
nə lə rin tək mil ləş di ril mə si 
is ti qa mə tin də əha li nin sağ-
lam lı ğı məq sə di ilə mü əs si sə 
və təş ki lat lar da, və tən daş lar 
işə qə bul olu nan da və iş lə-
di yi müd dət də vax ta şı rı tib bi 
müa yi nə dən keç mə li dir lər. 

Mü əs si sə, təş ki lat və ida rə lə-
rin rəh bər lə ri və di gər və zi-
fə li şəxs lər tib bi müa yi nə dən 
keç mə yən iş çi lə rin işə bu ra-
xıl ma ma sı və son ra kı dövr də 
tib bi müa yi nə dən vax tın da 
keç mə lə ri üçün mə su liy yət 
da şı yır lar.

Bi nə qə di ra yo nun da mü-
əs si sə və təş ki lat lar da ça lı-
şan la rın, elə cə də di gər sa hə-
lər də iş lə yən lə rin tib bi müa-
yi nə si haq qın da sul la rı mı zı 
ca vab lan dı ran Gi gi ye na və 
Epi de mio lo gi ya Mər kə zi nin 
rəi si Fə dai Ha cı yev bil dir di ki,  
mər kə zin xid mə ti  əra zi sin də 
olan qi da sə na ye si ob yekt lə ri, 
o cüm lə dən ər zaq məh sul-
la rı nın sax lan ma sı, sa tı şı və 
is teh sa lı mü əs si sə lə rin də iş-
lə yən lə rin il də bir də fə tib bi 
müa yi nə dən keç mə si nə cid di 
nə za rət olu nur. Bu ra ya ər zaq 
məh sul la rı nın da şın ma sı ilə 
məş ğul olan nəq liy yat va si-
tə lə ri nin iş çi lə ri də da xil dir 
(av to mo bil nəq liy ya tı, çay, 
də niz, də mir yol nəq liy ya tı 
və s.). 2014-cü ilin I rü bü ər-
zin də qeyd olu nan sa hə lər də 

ça lı şan 102 nə fər, ümu mi lik-
də isə 310 nə fər tib bi müa yi-
nə dən keç miş dir. Or ta ix ti sas, 
ümum təh sil mək təb lə ri nin 
iş çi lə ri, ali mək təb tə lə bə lə ri, 
mü əs si sə, ida rə və təş ki lat lar-
da təc rü bə ke çən 1016 nə fər 
tib bi müa yi nə yə cəlb olu nub.  

Uşaq bağ ça la rı, kör pə-
lər evi, uşaq ev lə ri, in ter nat 
mək təb lə ri, uşaq sa na to ri-
ya la rı və s. ob yekt lər də ça-
lı şan iş çi lə rə xü su si diq qət 
var dır. Be lə ki, mü tə şək kil 
uşaq qrup la rın da hər han sı 
in fek si ya nın ya yıl ma sı çox 
sü rət lə baş ve rir. Bu na gö rə 
də bu ra da ça lı şan kon tin gent 
il də iki də fə tib bi müa yi nə yə 
cəlb olu nur. 

İda rə rəi si nin söz lə ri nə 
gö rə, son vaxt lar əha li ara sın-
da he pa tit “B” xəs tə li yi nin ya-
yıl ma sı diq qə ti cəlb edir: “Bu 
xəs tə lik lə rin qar şı sı nı al maq 
üçün əha li yə məi şət xid mə ti 
gös tə rən şəxs lə rin, o cüm-
lə dən bər bər lə rin, ma ni kür, 
pe di kür, kos me to lo gi ya ilə 
məş ğul olan la rın işi nə nə za-
rət da ha da  güc lən di ri lib”. 

ES Mİ RA ORU CO VA

Bə zən uşaq vax tı ke çi ri-
lən psi xo lo ji sar sın tı in sa nın 
bey ni nə həkk olu nur və o, 
il lər lə  düş dü yü psi xo lo ji və-
ziy yət dən çı xa bil mir. Bu fə-
sad lar uşaq la rın gə lə cək hə-
ya tın da da mən fi iz lər bu ra-
xır. Mü tə xəs sis lə rin fik rin cə, 
uşaq lar da psi xo lo ji əla mət-
lər özü nü müx tə lif for ma lar-
da gös tə rir: on lar bö yük lə rin 
söz lə ri ni qav ra ya bil mir, fik ri 
baş qa yer də olur, te le vi zo run 
qar şı sın dan ay rıl mır, həm ya-
şıd la rı ilə qay na yıb-qa rış mır, 
bə zən isə ün siy yət qur maq-
da çə tin lik çə kirlər.

Son vaxt lar psi xo lo ji gər-
gin lik lər lə üz lə şən uşaq la ra 
da ha çox rast gə li nir. Se vin-
di ri ci hal dır ki, öl kə miz də 
ha zır da be lə uşaq la rın müa-
li cə si ilə bağ lı ye tə rin cə şə-
ra it və mü tə xəs sis lər var dır. 
La kin, tə əs süf ki, bə zi va-
li deyn lər psi xo lo ji sar sın tı 
ke çi rən öv lad la rı nı hə kim 
ya nı na apar mır, qə ri bə səs-
lən sə də,  uta nır lar. Unut-
maq ol maz ki, be lə uşaq la ra 
la qeyd mü na si bət on la rın 
gə lə cək də da ha ağır prob-
lem lər lə üz ləş mə si nə sə bəb 
ola bi lər.

Öz ak tu al lı ğı ilə se çi lən 
bu prob le min həl li məq sə di-
lə res pub li ka mız da  fəa liy yət 
gös tə rən bir sı ra məs lə hət-
xa na lar da, tibb mər kəz lə-
rin də la zı mi iş lər hə ya ta ke-
çi ri lir.  Bi nə qə di ra yo nun da 
da bu is ti qa mət də ye tə rin cə 
təd bir lər gö rü lür.  “Na rın cı” 
Psi xo-Pe da qo ji Uşaq İn ki şaf 
Mər kə zi nin rəh bə ri, uşaq 
psi xo lo qu Na rınc Rüs tə mo-
va da bu prob le min ara dan 
qal dı rıl ma sı na dəs tək ve rən 
hə kim lər dən dir. Təc rü bə li 
mü tə xəs sis ona ün van la dı-
ğı mız su al la rı ca vab lan dır dı.

– Na rınc xa nım, ha zır
da uşaq lar da han sı psi xo lo ji 
prob lem lər da ha çox özü nü 
gös tə ri r?

 – Ümu miy yət lə, psi-
xo lo ji işin apa rıl ma sı üçün 

han sı sa bir prob le min mü şa-
hi də olun ma sı na eh ti yac du-
yul mur. Gün də lik iş lər, ət ra-
fı mız da baş ve rən ha di sə lər 
in san la ra, ümu mi lik də isə 
cə miy yə tə müx tə lif tə sir lər 
gös tə rir. Bü tün bun lar, xü-
su sən,  uşaq la rın psi xi ka sın-
da də rin iz bu ra xır: on lar da 
özü nəi nam his si nin aşa ğı ol-
ma sı, kap riz, aq res si ya, diq-
qət siz lik, ün siy yət prob le mi, 
qor xu lar, is te ri ka və s. ki mi 
hal lar baş ve rir. 

– Ne cə bi lir si niz, bu 
prob lem lər nə dən qay naq
la nı r?

– Uşaq la ra qar şı həd-
din dən ar tıq diq qət, ya da 
diq qə tin az lı ğı, ata və ana 
ara sın da la zı mi mü na si bə tin 
ol ma ma sı, öv lad la ra  sev gi-
nin an caq mad di ba xım dan 
gös tə ril mə si ki mi sə bəb-
lər dən ya ra nan  prob lem lər 
uşaq la rın psi xo lo gi ya sı nın 
da ha da po zul ma sı na şə ra it 
ya ra dır. 

– Da nıl maz fakt dır ki, 
son dövr lər də ək sər uşaq
lar da aq res siv lik mü şa hi də 
olu nur. Bu, han sı fak tor la ra 
söy kə ni r?

– Bu ra da həm eko lo ji, 
həm so si al, həm də psi xo lo ji 
fak tor la rın möv cud lu ğu özü-
nü gös tə rir. Əsa sən va li deyn-
lər tə rə fin dən tət biq olu nan 
qa da ğa lar, fi zi ki və psi xo lo-
ji şid dət, özü nəi nam sız lıq, 
ev də ki tər bi yə sis te mi nin 
ni zam sız lı ğı, qay da la rın sər-
həd lə ri nin ay dın ol ma ma sı, 
uşa ğın va li deyn lər lə mü na si-
bə ti nin düz gün qu rul ma ma-
sı nı önə çə kə bi lə rik. Yə ni 
bu ki mi fak tor lar aq res siv li-
yin ço xal ma sı na sə bəb olur.

– Bir psi xo loq ki mi, va li
deyn lər si zə han sı prob lem
lər lə bağ lı mü ra ci ət edir lə r?

– Müx tə lif sə bəb lər dən 
bi zə mü ra ci ət olu nur. Da-
ha çox fə sil də yi şən za man, 
bay ram tə til lə ri ilə əla qə dar  
mü ra ci ət lər ço xa lır. Va li-
deyn lə ri na ra hat edən əsas 
amil lər uşaq lar da yu xu re ji-
mi nin po zul ma sı, möv sü mi 

dep res si ya, dər sə olan diq-
qə tin azal ma sı, mək təb dən 
ya yın maq dır. 

– Na rınc xa nım, bə zən 
de yir lər ki, ciz gi film lə ri 
uşaq la rın psi xo lo gi ya sı na 
tə sir siz ötüş mür...

– Bi lir si niz ki,  bu gün te-
le ka nal lar da ciz gi film lə ri nə 
da ha çox yer ay rı lır. Uşaq lar, 
bə zən isə bö yük lər də ciz gi 
film lə ri nə hə vəs lə ba xır lar. 
Mən cə, bun la rın yaş qru pu-
na uy ğun ol ma sı da ha məq-
sə də uy ğun dur. Tə əs süf ki,  
in di uşaq lar ək sər hal lar da 
ya şı na uy ğun ol ma yan, şid-
dət və aq res si ya nın yer al-
dı ğı, re al lıq la uz laş ma yan, 
fan ta zi ya lar la zən gin ciz gi 
film lə ri ni seyr edir lər. Bu, 
ilk ba xış dan adi film tə si ri 
ba ğış la sa da, əs lin də,  uşaq-
la rın psi xo lo gi ya sın da bə zi 
fə sad lar ya ra dır. He sab edi-
rəm ki,  va li deyn lər ciz gi 
film lə ri ni öv lad la rı ilə bir gə 
seyr et sə lər da ha yax şı olar. 
Çün ki film də olan bə zi mə-
qam la rı va li deyn öz öv la dı na 
ba şa sa la bi lər. Ümu miy yət-
lə, uşaq la rın bö yük lər üçün 
nə zər də tu tul muş ve ri liş lə rə 
bax ma ma sı da ha məq sə də-
uy ğun dur. Bun dan əla və, 
uzun müd dət te le vi zi ya qar-
şı sın da əy ləş mək göz zə if i-
yi ilə ya na şı, onur ğa əy ri li yi 
prob le mi nə də sə bəb olur. 
Məhz bu ba xım dan, va li-
deyn lər öv lad la rı üçün bəl li 
re jim ya rat ma lı dır lar. 

– Bəs oyun caq la rın 
uşaq la rın psi xo lo gi ya sı na 
tə si ri müm  kün  dür  mü  ? 

– Oyun caq lar uşaq la rın 

hə rə kət lə ri ni qay da ya sa lan, 
zeh ni, fi zi ki və psi xo-so si al 
in ki şa fa kö mək edən,  xə-
yal gü cü nü və ya ra dı cı ba-
ca rıq la rı nı in ki şaf et di rən ən 
önəm li va si tə lər dən bi ri dir. 
Oyun caq la rın ək sə riy yə-
ti uşaq la rın fərq li yön lər də 
ba ca rıq la rı nın əl də edil mə-
sin də kö mək çi olur, uşaq la rı 
dü şün mə yə sövq edir, on la-
rın fi zi ki ba ca rıq la rı nı in ki-
şaf et di rir, inam his si ni ar tı-
rır və uşaq lar so si al laş ma ğa 
baş la yır lar. Fi zi ki və mə nə vi 
in ki şaf ba xı mın dan ən tə bii 
və ən ak tiv öy rən mə mü hi-
ti məhz oyun müd də tin də 
in ki şaf edir. Oyun caq lar la 
oy na yar kən uşaq lar  öz lə ri 
də bil mə dən bir çox ba ca-
rıq əl də et miş olur lar. On lar 
oyun caq lar va si tə si lə ya ra dı-
cı lıq la rı nı da in ki şaf et di rir-
lər. Be lə cə, az yaş lı la rın həm 
ki çik mo to rik ba ca rıq la rı, 
həm də fan ta zi ya la rı in ki şaf 
et miş olur.

– Va li deynöv lad  mü na
si bə ti ilə bağ lı nə lə ri töv si yə 
edər di ni z?

– Va li deyn lə rin ən bö-
yük səhv lə rin dən bi ri uşaq-
la ra ve ri lən  cə za və ya on la-
rın mü ka fat lan dı rıl ma sı sis-
te mi ni düz gün şə kil də qu ra 
bil mə mə si dir. Əgər ev də 
düz gün sis tem qu ru lar sa və 
bu na hər kəs ria yət edər sə, 
bu amil va li deyn-öv lad mü-
na si bətl lə rin də nor mal ün-
siy yət ya ra da bi lər. Üzü mü 
va li deyn lə rə tu ta raq de mək 
is tər dim ki, öv lad la rı nı zın 
gö zəl əx laq lı, Və tə nə, mil lə-
tə, ailə yə la yiq ol ma sı nı is tə-
yir si niz sə, on la rı hər şey dən 
əv vəl   diq qə ti niz lə əha tə 
edin. Am ma unut ma yın ki, 
bu diq qət  təz yi qə, qay ğı 
nə za rə tə çev ril mə mə li dir. 
Da hi fi lo sof Bil qey sin gö zəl 
bir ifa də si var: “Əgər dün ya-
ya gə tir di yim öv lad mən dən 
da ha ön də ol maz sa, de mə li, 
mən yax şı va li deyn ol ma mı-
şam”. Ça lı şın, öv lad la rı nı zı 
baş qa la rı ilə de yil, özü nüz lə 
mü qa yi sə edə si niz.

Layihədə nəzərdə 
tutulmayan tikililər 
sökülməlidir
Mövcud qanunvericiliyə əsasən, qarajlar  
vətəndaşların xüsusi mülkiyyətinə verilmir

An ti sa ni ta ri ya ya qar şı  
nə za rət güc lən di ri lir 

Va li deyn lə ri ni itir miş uşaq la ra qay ğı

Son iki il də sis tem li və 
ar dı cıl su rət də hə ya ta ke çi ri-
lən abad laş dır ma təd bir lə ri 
ra yo nun si ma sı nı ta ma mıi lə 
də yi şib. Ötən il lər də əha li yə 
gös tə ri lən so si al xid mət lə-
rin kə miy yə ti və key fiy yə ti 
əv vəl ki il lə rə nis bə tən xey li 
ar tıb. Ra yo nun qə sə bə da xi-
li yol la rın da, mər kə zi pros-
pekt lə rin də, ha be lə park və 
mey dan lar da  ge niş miq yas lı 
abad lıq və ye ni dən qur ma iş-
lə ri hə ya ta ke çi ri lib.  

Bu nun la be lə, ob yek tiv 
sə bəb lər dən hə lə lik həl li 
müm kün ol ma yan, mü əy yən  
na ra zı lıq ya ra dan prob lem lər 
də möv cud dur. Da ha də qiq 
de sək,  apa rı lan  abad lıq-qu-
ru cu luq iş lə ri ilə əla qə dar ya-
şa yış bi na la rın da son ra dan ti-
kil miş ar tır ma la rın və qa nun-
suz ti ki li lə rin sö kül mə si bə zi 
sa kin lə ri na ra zı sa lıb. On lar 
bi na la rın kü çə yə ba xan his-
sə sin də ar tır ma la rın və hə-
yət lər də öz ba şı na in şa edil miş 
ti ki li lə rin ləğ vi ilə bağ lı sə la-
hiy yət li qu rum la ra və küt lə vi 
in for ma si ya va si tə lə ri nə də 
mü ra ci ət  edib lər. 

Son ay lar re dak si ya mı za 
da vam lı ola raq edi lən te le fon 
zəng lə rin dən ay dın olur ki, 
bə zi sa kin lər ra yon da qey-
ri-qa nu ni ti ki li lə rin ləğ vi nin 
ra yon da apa rı lan abad lıq iş lə-
ri nin tər kib his sə si ol du ğu nu 
qa çıl maz re al lıq ki mi qə bul 
et mək is tə mir lər. 

Xa tır la daq ki, ötən 2 il də 
Azad lıq pros pek ti nin Bi nə-
qə di dən ke çən his sə sin də, 
mər kə zi kü çə lər də və mik-
ro ra yon lar da ya şa yış bi na la-
rı nın fa sad la rı mil li me mar lıq 
üs lu bun da ye ni dən qu ru lub. 
Hə min bi na lar da sa kin lər 
tə rə fin dən qa nun suz ola raq 
ti kil miş ar tır ma lar ləğv olu-
nub, ey ni za man da müx tə lif 
yol lar la hə yət lər də öz ba şı na 
ti kil miş qa raj lar sö kü lüb. On-
la rın əvə zin də isə sa kin lə rin 
nor mal is ti ra hə ti üçün  müa-
sir tə ləb lə rə ca vab ve rən abad 
mə həl lə lər ya ra dı lıb.  

Ha zır da Azad lıq pros pek-
tin də yer lə şən 188 say lı çox-
mən zil li bi na da tə mir iş lə ri 
da vam et di ri lir. Bu ilin əv və-
lin dən 6 və 9-cu mik ro ra yon-
lar da da ge niş miq yas lı abad lıq 
iş lə ri nə start ve ri lib. Hə min 
mik ro ra yon lar da bir sı ra kü-

çə lər ye ni dən qu ru lur, əra zi də 
əha li nin is ti ra hət et mə si üçün 
abad mə həl lə lər ya ra dı lır.  Bu 
məq səd lə hə min bi na la rın ət-
ra fı la zım sız ti ki li lər dən tə miz-
lə nib və bu ra da müa sir par kın 
sa lın ma sı is ti qa mə tin də iş apa-
rı lır. Sa kin lər apa rı lan abad lıq 
iş lə ri ni yük sək qiy mət lən dir-
dik lə ri ni de sə lər də, bə zi lə ri  
qey ri-qa nu ni ti ki lə lə rin sö kül-
mə si nə gö rə kom pen sa si ya ve-
ril mə si ni tə ləb edir lər.  Hət ta 
hə min bi na la rın sa kin lə rin-
dən bi ri id dia əri zə si ilə məh-
kə məyə də mü ra ci ət edib. 

8-ci mik ro ra yon da yer lə-
şən 72 say lı Mən zil İs tis mar 
Sa hə si nin (MİS) rəi si Ni za-
mi Oru cov mə sə lə ilə bağlı 
qə ze ti mi zə açıq la ma sın da 
bil dir di ki, abad laş dır ma ilə 
bağ lı sö kün tü iş lə ri nin apa-
rıl ma sı za ma nı qa nun ve ri ci-
li yin təl əb lə ri nə tam ria yət 
olu nur: “Bə zi in san lar abad-
laş dır ma iş lə ri nə ob yek tiv 
qiy mət ver mə yə rək na ra zı-
lıq edir lər. Əra zi də öz ba şı na 
ar tır ma lar dan baş qa, abad lıq 
iş lə ri nə ən gəl tö rə dən di gər 
ti ki li lər də var. Bi na la rın qar-
şı sın da vax tilə qa nun suz yol la 
ti kil miş qa raj la rın sö kül mə si 
və ye rin də abad mə həl lə lə-
rin ya ra dıl ma sı nə zər də tu-
tu lub. Sa kin lər üçün əra zi də 
ye ral tı qa raj la rın ti kil mə si də 
plan laş dı rı lıb. Bü tün bun lar la 
bağ lı də fə lər lə sa kin lər ara-
sın da ge niş iza hat iş lə ri apa rı-
lıb və gö rüş lər təş kil olu nub. 
Azad lıq pros pek tin də və di-
gər mər kə zi kü çə lər də çox-
mər tə bə li bi na la rın fa sad la rı 
müa sir üs lub da tə mir edi lir. 
Bu sə bəbdən də bə zi qa nun-

suz ar tır ma la rın sö kül mə si 
qa çıl maz olur. Əgər bu tiki-
li lər sö kül mə sə, on da bi na-
la rın kü çə yə ba xan his sə si nin 
di zay nı ta ma mi lə po zu lar”. 

N.Oru cov hə min ti ki li-
lə rin qa nu ni sə nə di nin ol-
ma dı ğı nı da diq qə tə çat dır-
dı: “Sa kin lə rin bu ti ki lə lər lə 
bağ lı əl lə rin də heç bir sə nəd 
yox dur. La kin ra yon rəh bər-
li yi və tən daş la rın mə na fe yi-
ni əsas gö tü rə rək hə yət lər də 
ye ral tı qa raj la rın da in şa sı na 
qə rar ve rib. Bə zi və tən daş lar 
qa raj la rın tex ni ki pas por tu nu 
qa nu ni sə nəd ki mi qə lə mə 
ver mə yə ça lı şır lar. Hal bu ki, 
tex ni ki pas port hü qu qi sə nəd 
he sab edil mir. Vax tilə bi na la-
rın hə yət lə rin də yal nız mü-
ha ri bə iş ti rak çı la rı və əlil lər 
üçün bir-iki də mir qa raj qo-
yu lub. Hə min şəxs lə rə ve ri lən 
sə nəd lər də isə qeyd edi lib ki, 
əra zi də apa rı lan abad lıq iş lə-
ri ilə əla qə dar qa raj lar sö kü-
lə bi lər. Özəl qa raj lar yal nız 
koo pe ra tiv bi na la rın sa kin lə ri 
üçün nə zər də tu tu lub. Bu əra-
zi də koo pe ra tiv bi na ol ma dı ğı 
üçün edi lən şi ka yət lər əsa s-
sız dır. Qa raj lar və tən daş la ra 
mü vəq qə ti is ti fa də yə ve ril-
diyi üçün da şın maz əm la kın 
döv lət re yest rin də qey diy ya ta 
alın mır və bu nu nla da və tən-
daş la rın bu əm lak üzə rin də 
xü su si mül kiy yət hü qu qu ya-
ran mır”.

Ni za mi Oru cov onu da 
bil dir di ki, abad lıq iş lə ri apa-
rı lan əra zi lər də sö kün tü iş lə ri 
möv cud qa nun ve ri ci li yə uy-
ğun hə ya ta ke çi ri lir, Mən zil 
Mə cəl lə si nin tə ləb lə ri nə zə-
rə alı nır. 

 hə kim məs lə hə ti

“Öv lad la rı nı zı baş qa la rı ilə de yil,  
özü nüz lə mü qa yi sə edin”
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cəmiyyət
 sa də pe şə adam la rı

Sİ yA VUş ƏMİR Lİ 

Yer li ic ra ha ki miy yə ti 
or qan la rı ara sın da ilk ola-
raq Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə tin də ya ra dıl-
mış “Sa kin lə rin Mü ra ci ət 
Xid mə ti-1646”  öz fəa liy-
yə ti ni uğur la da vam et di rir. 
Xid mə tin ya ra dıl ma sın da 
məq səd və tən daş la ra ya zı lı 
mü ra ci ət et mə dən və ic ra 

ha ki miy yə ti nə gəl mə dən 
on la rı na ra hat edən mə sə-
lə lər ba rə də ic ra ha ki miy-
yə ti nə ope ra tiv mü ra ci ət 
et mək im ka nı nın ya ra dıl-
ma sı dır. Mart ayı ər zin də 
da xil olan zəng lə rin sta tis ti-
ka sı nı öy rən mək üçün xid-
mə tin rə i si Anar Sə fə rov la 
əla qə sax la dıq. 

A.Sə fə rov dan al dı ğı mız  
mə lu ma ta gö rə, 2014-cü 
ilin mart ayı ər zin də SMX-
ya da xil ol muş zəng lə rin 
sa yı 2609, ca vab lan dı rıl mış 

zəng lə rin sa yı 2141, bir ba şa 
ca vab lan dı rıl mış zəng lə rin 
sa yı 1713,  ya ra dıl mış əks-
əla qə lə rin sa yı 549,1 ope ra-
tor üz rə zəng lə rin or ta sa yı 
81, tər tib edil miş şi ka yət 
və rə qə lə ri nin sa yı isə  428 
olub: “Xid mə tə da xil ol muş 
şi ka yət xa rak ter li mü ra ci ət-
lə rin 416-nın ic ra sı tə min 
edi lib, o cüm lə dən 378 şi-
ka yət  tam həll olu nub, 135 

şi ka yət çi yə mü va fiq iza hat 
ve ri lə rək həll edi lib, 12 şi-
ka yətin həl li ic ra at da dır”.

Xidmət rəisinin söz-
lə ri nə görə, mart ayı üz rə 
da xil ol muş şi ka yət lə rin sa-
hə lər üz rə böl gü sü be lə dir: 
153 su-ka na li za si ya, 127 qaz 
təc hi za tı, 18 elekt rik ener ji-
si, 54 lift prob lem lə ri, 17 
yol la rın ya rar sız ol ma sı, 18 
is ti lik təc hi za tı, 15 zi bil və 
tul lan tı lar, 26 şi ka yət isə sa-
kin lə ri na ra hat edən di gər 
mə sə lə lər lə əla qə dar dır.

ES Mİ RA ORU CO VA

O, ba la ca bir dər zi xa na
da ça lı şır. Hər gün işə gə
lən də bu dər zi xa na nın qa
ba ğın dan ke çi rəm. Hər də fə 
də onun ba şı nı aşa ğı sa lıb öz 
işi ilə məş ğul ol du ğu nu gö
rü rəm. dü zü, heç ki mə fi kir 
ver mə dən ti kiş ma şı nı nın 
taq qıl tı sı nın ahən gi al tın
da iş lə mə si da im diq qə ti mi 
cəlb edir di. Məhz bu sə bəb
dən sa də pe şə sa hi bi olan bu 
in sa nın fəa liy yə ti ilə bağ lı 
ya zı ha zır la maq qə ra rı na 
gəl dim.

Ya za ca ğım mə qa lə nin 
sü je ti nə ipu cu tap maq üçün 
onun qon şu lu ğun da ya şa yan 
sa kin lər lə ün siy yət qur dum. 
Eşit dik lə rim hə və si mi bir az 
da ar tır dı. Qon şu lar de di lər 
ki, əl lə ri qı zıl olan Hic ran us ta 
öz pe şə si nə mə su liy yət lə ya-
na şan in san dır. O, hər kə sin 
zöv qü nü ox şa yan ge yim lər 
ti kə bi lir. Şüb hə siz ki, us ta ya 
nə sə si fa riş ver mək fik rin də 
de yil dim. Sa də cə, bu ba ca rıq-
lı əl lər  sa hi bi ilə ün siy yət də 
ol maq, onun la bağ lı ya zı ha-
zır la maq is tə yir dim. 

Müş tə ri lə ri onu adət et di-
yi miz ki mi “us ta Hic ran” yox, 
da ha sə mi mi səs lə nən “Hic-
ran us ta” de yə ça ğı rır lar. Be lə-
lik lə, Hic ran us ta nın ça lış dı ğı 
se xə yol lan dım. Us ta bir an lı-
ğa işin dən ay rıl dı və “Bu yu-
run, eşi di rəm si zi!” de di. Gə-
li şi min məq sə di ni bil dir dim. 
İşi çox ol sa da söh bət ləş mə yə  
ra zı lıq ver di. Öy rən dim ki, 
Hic ran Ba ğı rov 30 ilə ya xın-
dır ki, dər zi lik edir. Bu il lər 
ər zin də yüz lər lə in sa nın zöv-
qü nü ox şa yan pal tar lar ti kib. 
Dər zi li yə uşaq lıq dan hə vəs 
gös tə rən Hic ran il lər son ra 
ka mil lə şib, püx tə lə şib, sa yı-
lan-se çi lən sə nət ka ra çev ri-
lib. Söh bə ti mi zi onun uşaq lıq 

il lə rin dən sal dıq: “Uşaq vax tı 
çox sə li qə li idim. Üst-ba şı-
mı tə miz sax la yar dım. Ça-
lı şar dım ki, ya şıd la rım dan, 
tay-tuş la rım dan se çi lim. Pal-
tar la rı mı, pio ner qals tu ku mu 
özüm ütü lə yər dim, bir ye ri 
cı rı lan da özüm ti kər dim, da-
ha ana ma əziy yət ver məz-
dim. Hiss edir dim ki, dər zi lik 
sə nə ti mə ni özü nə çə kir. Bir 
gün ev də heç ki mə de mə dən 
us ta  ya nı na get dim və baş la-
dım bu sə nə tin sir lə ri ni öy-
rən mə yə. Us tam yax şı adam 
idi, bil dik lə ri ni öy rət mə yə 
ça lı şır dı. Onun diq qə ti, qay-
ğı sı mə ni lap hə vəs lən dir miş-
di. Us tam hər də fə gör dü yüm 
ki çik iş lə rə bax dıq dan son ra 
“sən yax şı dər zi ola caq san” 
de yir di. Dü zü nü de yim ki, se-
çi mim dən çox ra zı yam. Da ha 
doğ ru su, müş tə ri lə rim işi mi 
bə yən dik lə ri ni de yən də elə 
bil ürə yi mə su sə pi lir”.

Söh bət za ma nı mə lum ol-
du ki, hər bi xid mət də olar kən 
də Hic ran us ta nın əl qa bi liy-
yə ti ha mı nın işi nə ya ra yıb. 
Əs gər yol daş la rı na, ko man-
dir lə ri nə tik di yi pal tar la ra və 
in sa ni key fiy yət lə ri nə gö rə 
hər bi his sə də  bö yük hör-
mət qa za nıb. Hər bi xid mə ti 
ba şa vur duq dan son ra da hə-
yat yo lu nu mü əy yən ləş di rən 

işin dən ay rıl ma yıb, in san la ra 
gö zəl lik bəxş edən ge yim lər 
ti kib. 

Hic ran us ta nın de di yi nə 
gö rə, dər zi pe şə si in san dan 
bö yük sə bir,  hə vəs və qa bi-
liy yət tə ləb edir. Bu amil lər 
ona gö rə la zım dır ki, ve ri lən 
si fa ri şi də qiq, gö zəl ye ri nə ye-
ti rə bi lə sən ki, müş tə ri sən-
dən ra zı qal sın: “Bi zim pe şə, 
bü tün pe şə lər də ol du ğu ki mi, 
us ta nın nə yə qa dir ol du ğu-
nu üzə çı xa rır. Si fa riş edi lən 
ge yim lə rin hər bi ri üzə rin də 
ürək dən iş lə yi rəm. Əl bət tə, 
söh bət tək cə zəh mə ti mə gö rə 
ala ca ğım məb ləğ lə bağ lı de yil. 
Ça lı şı ram ki, in san lar mə nim 
əl iş lə ri mə də yər ver sin lər. 
Şü kür lər ol sun ki, gör dü yüm 
iş lər dən hə lə şi ka yət ol ma yıb. 
Bi lir si niz, hər bir pe şə sa hi bi 
ça lış ma lı dır ki, gör dü yü iş key-
fiy yə ti ilə se çil sin. Yə ni yal nız 
qa zan ca gö rə iş lə mək, mən cə, 
düz gün de yil. Əgər sən yax şı 
us ta san sa, müş tə rin hər za-
man ola caq. Pu lu hör mət lə 
qa zan maq la zım dır. Hər bir 
sə nət ka rın zəh mə ti nə ve ri lən 
ən bö yük qiy mət müş tə ri nin 
ra zı get mə si dir”. 

Dər zi lik də han sı sa xü su si 
me tod dan is ti fa də et mə di yi-
ni de yən Hic ran us ta he sab 
edir ki, dər zi lik də is te dad və 

sə li qə hər şe yi həll edir. Təc-
rü bə li us ta nın de di yi nə gö rə, 
in di ki par ça la rın ək sə riy yə ti 
key fiy yət siz olur. Onun fik rin-
cə, bu par ça la ra vu ru lan ütü 
iz lə ri tez itir. Əv vəl ki dövr lə-
rin par ça la rın da isə bu iz lər 
uzun müd dət qa lır dı. Söh bət 
əs na sın da Hic ran us ta ma-
raq lı bir mə qa ma da to xun du. 
O qeyd et di ki, ki şi dər zi lə rə 
qa dın müş tə ri lər da ha çox 
mü ra ci ət edir, həm çi nin pu lu 
vax tın da ödə yir lər.  

Cə miy yət də ge dən so si al-
iaqti sa di də yi şik lik lər, ya şam 
tər zi nin ye ni ya ra nan mə nə-
vi-məi şət me yar la rı nın bə zi 
mə qam la rı Hic ran us ta nı tə-
əs süf ən di rir. Onun fik rin cə, 
ha lal zəh mə tə, sa də pe şə lə rə, 
ümu miy yət lə sə nə tə və sə-
nət kar lı ğa ma ra ğın azal ma sı 
hə ya tı mı zı heç də gö zəl ləş-
dir mir: “Müa sir döv rü müz də 
bə zi va li deyn lər öz öv lad la rı-
nı müt ləq ali təh sil li gör mək 
is tə dik lə ri üçün sa də pe şə lə-
rə ma raq xey li aza lıb. Dü zü nü 
de yim ki, bu hal mə ni çox na-
ra hat edir. Axı bi zim da vam-
çı la rı mız ol ma lı dır.  Şəx sən 
mən ailə min mad di tə mi na-
tı nı bu sex də qa zan dıq la rım la 
ödə yi rəm. Düz dür, çə tin lik 
də olur, çox yo ru lu ram, vax-
tı mın çox his sə si ni sex də ke-
çi ri rəm. Am ma peş man de yi-
ləm. Heç kim dən ası la ca ğım 
yox dur. Ailə mə ha lal çö rək 
qa zan dı ğım üçün öz pe şəm lə 
qü rur du yu ram”.

Be lə bir söz var: “Gö zəl-
lik on dur, doq qu zu don dur”. 
Hic ran us ta məhz gö zəl li yin 
doq qu zu nu özün də əks et-
di rən işin sa hi bi dir. Çox is-
tər dik ki, ba ca rıq lı, təc rü bə li 
us ta nın ha lal əmə yi gənc lə-
ri mi zə ör nək ol sun, mil li ir-
si mi zin bə zə yi olan sə nət lər, 
o cüm lə dən dər zi lik pe şə si 
da im  ya şa sın.

ES Mİ RA ORU CO VA

Uşaq lar bi zim se vin ci-
miz, ar zu la rı mız, gə lə cə yi-
miz, ümid lə ri miz dir. Döv lə-
ti mi zin, xal qı mı zın gə lə cə yi 
məhz on la rın əlin də dir. Ki-
çik yaş lı uşaq la rın fi zi ki-mə-
nə vi in ki şa fı, on la rın is te tad 
və qa bi liy yət lə ri nin üzə 
çı xa rıl ma sı, sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sın da isə mək tə-
bə qə dər təh sil mü əs si sə lə-
ri nin əhə miy yə ti bö yük dür. 
Ha zır da res pub li ka mız da 
çox lu say da mək tə bə qə dər 
təh sil mü əs si sə lə ri fəa liy yət 
gös tə rir. Bu mü əs si sə lər də 
müa sir tə lim tex no lo gi ya la-
rı nın tət bi qi sa hə sin də bir 
sı ra iş lər gö rü lür.

Bi nə qə di ra yo nun da da 
müa sir stan dart la ra uy ğun 
kör pə lər evi, uşaq bağ ça la rı 
fəa liy yət gös tə rir. 219 say-
lı uşaq bağ ça sı-kör pə lər evi 
9-cu mik ro ra yon da – Mir 
Cə lal kü çə si 85 ün va nın da 
yer lə şir.  Mü əs si sə əsas lı tə-
mir olu na raq ye ni gör kəm də, 
müa sir gö rü nüş də is ti fa də yə 
ve ri lib. Kör pə lər evin də ki və-
ziy yət lə ye rin də ta nış ol maq 
üçün yo lu mu zu sö zü ge dən 
müəs si sə dən sal dıq. 

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 lə ri üçün 
hər tə rəf li 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 və att rak si on lar 
qu raş dı rı lıb. Bu ra da tibb, 
mət bəx, ya taq, dərs, ye-
mək otaq la rı və la 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. 

Tər bi yə mü əs si sə si nin 
mü di ri Və fa Qu li ye va nın 
söz lə ri nə gö rə, iki mər tə-
bə li bağ ça bi na sı nın ümu mi 
əra zi si 3900 kvad rat metr dir. 

Hər bi ri 12 uşaq ol maq la al tı 
qrup dan iba rət mü əs si sə də 
ümu mi lik də 91 uşaq var və 
on la rın tə lim-tər bi yə si ilə 
34 mü əl lim məş ğul olur. Üç 
qrup da nit qi qü sur lu uşaq-
lar la iş apa rı lır. Di gər üç 
qrup da isə Azər bay can və 
rus böl mə lə ri fəa liy yət gös-
tə rir. 

V.Qu li ye va bil dir di ki, 
müəs si sə 1981-ci il dən fəa-
liy yət gös tə rir: “Bi zim əsas 

işi miz nit qi qü sur lu uşaq lar-
la dır. On lar la iş şə rai ti di gər 
qrup lar dan fərq lə nir. Bu 
uşaq lar la 3 lo qo ped iş lə yir. 
Hər bir qru pun öz lo qo ped 
mü əl li mə si var. On lar uşaq-
lar la fər di şə kil də məş ğul 
olur lar. Məşq üçün xü su si 
apa rat lar dan is ti fa də olu nur. 

Onu da bil di rim ki, üzun 
il lər tə mir olun ma yan bağ ça 
ya ra rsız və ziy yə tə düş müş-
dü. Uşaq lar la məş ğul ol maq 
üçün la zı mi şə ra it yox idi. 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd-
din İs gən də ro vun tə şəb bü-
sü ilə mü əs si sə nin müa sir 
stan dart la ra uy ğun tə mir 
olun ma sı ra yon da apa rı lan 
abad lıq-qu ru cu luq və ye-
ni dən qur ma iş lə ri nin ba riz 
nü mu nə si dir. Gö rü lən iş-
lər hər bir Bi nə qə di sa ki ni 

ki mi, bi zi də ruh lan dı rır. 
Biz də ya ra dı lan şə ra it dən 
ya rar lan ma lı və ra yo nu mu-
zun, ümu mi lik də öl kə mi zin 
in ki şa fı yo lun da əli miz dən 
gə lə ni et mə li yik. Ba la la rı-
mı zın düz gün tə lim-tər bi-
yə si kol lek ti vi mi zin işin də 
baş lı ca me yar dır”.

Kör pə lər qru pu na uşaq-
lar 1 yaş iki ay lı ğın dan gö tü-
rü lür. 3-6 ya şa qə dər uşaq-
lar or ta və qa rı şıq qrup lar da 

yer ləş di ri lir . Uşaq lar hər 
gün sə hər ye mə yin dən əv-
vəl yün gül gim nas ti ka ilə 
məş ğul olur lar. On la rın qi-
da lan ma sı na xü su si diq qət 
ye ti ri lir. Bağ ça nın iş re ji mi 
və otaq la rı vi deo-ka me ra 
va si tə si lə iz lə ni lir. Bağ ça da 
bay ram lar da, ta ri xi gün lər-
lə müx tə lif səp ki li təd bir lər 
təş kil olu nur”.   

V.Quliyevanın söz lə ri nə 
gö rə, 1993-cü il dən tər bi yə 
mü əs si sə si nin bir his sə sin-
də məc bu ri köç kün lər  məs-
kunl aşıb lar. On la rın bu il 
döv lət tə rə fin dən ti ki lən ye-
ni ya şa yış ev lə ri nə kö çü rül-
mə si plan laş dı rı lır. Bun dan 
son ra mü əs si sə nin əra zi si 
ge niş lə nə cək və uşaq la rı nı 
bu bağ ça ya gə tir mək üçün 
mü ra ci ət edən va li deyn lə rin 
xa hiş lə ri ye ri nə ye ti ri lə cək.

Gö zəl lik on dur...
“Yax şı us ta heç vaxt müş tə ri qıt lı ğı çək məz”

 siyasi şərh

Ru si ya ye nə gün dəm də dir

Rub ri ka mı zın bu də fə ki qo na ğı dərzi Hic ran Ba ğı rov dur 

Uk ray na da baş ve rən ha-
di sə lə rin fo nun da pre zi dent 
Ya nu ko vi çin May dan hə rə-
ka tı tə rə fin dən dev ril mə si 
bir tə rəf dən Uk ray na nı ye ni 
döv lət böh ra nı na, di gər tə-
rəf dən də Ru si ya nı bu fakt-
dan is ti fa də edə rək Krı mın 
an nek si ya sı na şir nik lən dir di. 
İn di bey nəl xalq aləm də bu 
ha di sə lə rə çox qütb lü re ak-
si ya lar yer al maq da da vam 
edir. Saa kaş vi li nin yer siz çıl-
ğın lı ğın dan is ti fa də edə rək 
Ab xa zi ya və Ose ti ya nı tə sir 
dai rə si nə alan Ru si ya Krı ma 
da ey ni pa ra metr lər lə ya naş-
maq la özü nün və Ru si ya nın 
si ya si ta le yi ni zər bə al tın-
da qoy du. O vaxt pre zi dent 
Med ved e vi qa ba ğa ve rə rək 
Gür cüs ta na so xu lan Pu tin 
bu də fə bey nəl xalq ic ti ma iy-
yət lə üz bə üz qal dı. İn di əsas 
mə sə lə baş ve rən lə rə yox, 
Krım da kı re fe ren dum dan 
son ra baş ver mək də olan la ra 
diq qət ye tir mək dir:

• bi rin ci si, Av ro pa İt ti fa-
qı Gür cüs ta na mü na si bət dən 
fərq li ola raq , Krım la bağ lı da-
ha ra di kal möv qe tu tur. Çün ki 
Oba ma nın si ma sın da ABŞ-ın 

Ru si ya ilə Av ro pa İt ti fa qı nın 
ara sı na çox gir mə mək, on-
la rı qar şı lıq lı prob lem lər lə 
baş-ba şa bu rax maq si ya sə ti-
nin ABŞ üçün təh lü kə li həd-
də ya xın laş dı ğı nın bu öl kə 
tə rə fin dən, nə ha yət, da ha 
cid di qə bul edil mə si ay dın 
hiss olu nur. İn di Qər bin ABŞ 
ha ki miy yə ti ni Ru si ya ya qar şı 
da ha kəs kin möv qe nü ma yi şi-
nə ça ğır ma sı nə qə dər uğur la 
ba şa ça ta caq, onu za man gös-
tə rə cək dir.

ABŞ Ru si ya-Çin it ti fa qı na 
qar şı güc lü möv qe nü ma yiş 
et dir mək is tə yir sə, av ro pa lı 
müt tə fiq lə ri ni ye ni si tua si ya-
da tək qoy ma ma lı dır. Bu da 
asan de yil. Çün ki Av ro pa-
da məhz Ru si ya nın he sa bı na 
cid di gü cə çev ri lən Al ma ni-
ya da var. Onun möv qe yi isə 
in di ABŞ üçün əhə miy yət li 
ola caq dır.

• İkin ci si, Krım ha di sə-
lə ri MDB ad lı qu ru mun if a-
sı nı sü rət lən dir di. Nə qə dər 
gül mə li görünsə də, bu gün 
MDB-yə sədr lik Uk ray na da-
dır, am ma öl kə nin Ali  Ra da sı 
bu öl kə nin MDB-yə sədr li yi-
ni hə lə təs diq lə mə yib. MDB 
öl kə lə ri nin bu ha di sə lər də 
va hid möv qe nü ma yi şi üçün 
top la na bil mə mə si onun 
amorf qu rum ol du ğu nu bey-
nəl xalq miq yas da sü but et di.

•  Üçün cü sü, Krım ha di-
sə lə rin də MDB öl kə lə ri yox, 
Ta ta rıs ta nın önə çıx ma sı tək-
cə Krım da kı türk-ta tar top lu-
mu ilə bağ lı de yil, Ru si ya nın 
MDB-dən çox Ru si ya Fe de-
ra si ya sı fo nun da ha di sə lə rə 
qiy mət ver mək is tə yin dən 
irə li gəl di. Niyə? Yə ni ya 

Krımın an nek si ya olu nması, 
Ru si ya nın mil lət çi çev rə lə-
rini sa kit ləş di ri lir, ya da Fe de-
ra si ya nın da ğıl ma təh lü kə si 
qa çıl maz ha la gə lir. Çün ki 
Pu ti nin qə lə bə si RF-nin mü-
əy yən müd də tə qo ru nub 
sax lan ma sı, məğ lu biy yə ti isə 
Fe de ra si ya nın da ğıl ma sı, son 
nə ti cə də isə cə nub da möv qe-
le ri ni itir mək lə is ti də niz lə rə 
çıx maq şan sı nı əl dən ve rə rək, 

su per guc imi cin dən məh rum 
ol ma sı dır.

• dör dün cü sü, Ru si ya nın 
hə lə lik Uk ray na nı əl dən ver-
mək lə Krı mı özü nə qa ta ca ğı, 
yə ni ABŞ-la ba zar lı ğa ge də-
cə yi eh ti ma lı nı da unut maq 
ol maz. Bu nun la ABŞ həm 
Av ro pa İt ti fa qı ilə Ru si ya nı 
qar şı-qar şı ya qo yur, həm də 
ye ni gər gin lik oca ğı fo nun da 
on suz da mad di du ru mu yax şı 
ol ma yan Av ro pa nın özün dən 
ası lı və ziy yə ti ni güc lən di rir. 
Nə ti cə də Av ro pa və Ru si-
ya ara sın da əzi lən Uk ray-

na ya sa hib olur. Unut ma yaq 
ki, Oba ma nın yum şaq güc 
si ya sə ti, yə ni İra na mü na si-
bət də ki yum şal ma lar, Su ri ya-
da ki boh ra na seyr çi qal ma sı 
Ru si ya nın əl-qo lu nu aç maq la 
Av ro pa öl kə lə ri nə ye ni başağ-
rı la rı gə tir di yi bir vaxt da ABŞ 
qə tiy yət li ad dım la rı ilə diq-
qə ti cəlb et mə sə, Oba ma nın 
si ma sın da de mok rat la rın qar-
şı da kı seç ki lər də iq ti da rı zə if 

du ru ma dü şə cək dir. Ame ri ka 
isə bu na yol ver mə yə cək, nə 
olur-ol sun, Av ro pa da kı pro-
ses lər dən özü bəh rə lə nə cək-
dir: yə ni Ru si ya və Av ro pa  
ye ni kon f ikt lər mər hə lə si nə  
da xil ola bi lər ki, bu na da hər 
iki si son nə ti cə də döz mə yə-
cək dir.

•  be şin ci si, ABŞ Krı mın 
an nek si ya sı ilə bağ lı Qərb-
Ru si ya qar şı dur ma sı nın kəs-
kin ləş mə si ni sü rət lən di rə rək 
Krı mın nə Uk ray na ya , nə də 
Ru si ya ya bir ləş di ril mə si nin 
müm kün süz lü yü gö rün tü sü-

nü ya rat maq la, son nə ti cə də 
mü na qi şə nin Ko so va va ri an-
tı na  bən zər nə ti cə lən mə si-
nə na il ola bi lər: Se vas to po lun 
Ru si ya ya mü əy yən müd də tə 
ica rə yə ve ril mə si nə ra zı laş-
maq şər ti ilə Krım müs tə qil 
res pub li ka elan edi lə bi lər.

• Al tın cı sı, bü tün de yi-
lən lər dən fərq li ola raq, ABŞ 
Pu ti ni al da da raq onu Uk ray-
na da qa rı şıq lı ğa, Krı mı il haq 
et mə yə sövq et mək lə, son ra-
dan bey nəl xalq ic ti ma iy yə ti 
sə fər bər edə rək ona qar şı şərt 
möv qe nü ma yi şi nə ke çər, son 
nə ti cə də Ru si ya da xi li gər-
gin lik lə ri baş lat maq la, onu 
cə nub dan (Mol do va dan Or-
ta Asi ya ya dək) ta ma mi lə sı-
xış dı rıb çı xarmaq la su pergüc 
imi cin dən məh rum edə, son 
nə ti cə də Qər bə trans for ma-
si ya məq səd li da xi li gər gin-
lik lə ri an ti Pu tin hə rə ka tı na 
çe vi rə bi lər.

P.S. Əgər ABŞ ha di sə lə rə 
dip lo ma tik yox, hə qi qi kəs kin 
mü na si bə tin də is rar et sə, bü-
tün hal lar da Ru si ya su per güc 
statusunu əl dən ver mək lə, 
Fe de ra si ya ola raq ye ni trans-
for ma si ya fak tı ilə üz-üzə qa-
la caq dır. Hə lə lik gö rü nən bu-
dur ki, Krı mın an nek si ya sı nın 
dün ya da ta nın ma ya ca ğı na 
əhə miy yət ver mə yə rək, özü-
nü Qərb lə qar şı-qar şı ya qo yan 
Ru si ya Krı mı öz tam hü quq-
lu ye ni sub yek ti ki mi il haq da 
da vam edə cək dir. Uk ray na nın 
fe de ral laş ma sı ilə bağ lı son 
şərt lə ri də özü nə cə nub dan və 
da xil dən ola caq is tə ni lən təh-
lü kə ni in di dən lo kal laş dır maq 
cəh di dir.

Uşaq bağ ça la rı na  
diq qət ar tı rı lıb

Mart ayı ər zin də 
SMX-ya edilən 
zənglərin statistikası

Həsən Bayramoğlu
politoloq
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son səhifə

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

Sakinlərin 
Müraciət Xidməti

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

ELAN

“bİNƏQƏDİ” QƏZETİNƏ 2014-cü İL ÜÇÜN 
AbUNƏ KAMPANİyASI DAVAM EDİR

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

ELAN

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

 iqtisadiyyat  xarici xəbərlər

Azər bay ca nın mil li avia si ya şir kət-
lə ri nin ABŞ-a bir ba şa uçuş la rın hə-
ya ta ke çi ril mə si nə ica zə ve rən “1-ci 
də rə cə” sta tu su nun əl də edil mə si hər 
iki öl kə nin avia si ya sa hə sin də uğur lu 
əmək daş lı ğı nın nə ti cə si dir. Bu söz lə-
ri Azər TAc-a mü sa hi bə sin də ABŞ-ın 
öl kə miz də ki sə fi r li yi nin İq ti sa diy yat 
şö bə si nin mü di ri Heyql Ma ro ni de-
miş dir.

İlin so nu na dək bu uçuş la rın re al la-
şa ca ğı na əmin ol du ğu nu de yən dip lo-
mat  Azər bay can ilə ABŞ ara sın da bir-
ba şa ha va əla qə lə ri nin qu rul ma sı nın 
tu riz min və ti ca rə tin in ki şa fı nı da dəs-
tək lə yə cə yi ni bil dir miş dir. “AZAL”ın 
müa sir kom fort lu təy ya rə lə ri ilə də 
sə fər et di yi ni de yən H.Ma ro ni sər ni-
şin lə rə gös tə ri lən xid mət sə viy yə sin-
dən məm nun qal dı ğı nı vur ğu la mış dır.

Ən müa sir tex no lo gi ya la rın tət biq 
olun du ğu “Şah dağ” Elekt rik Şə bə kə si 
res pub li ka mı zın şi mal böl gə si nin elekt-
rik ener ji si nə olan tə lə ba tı nın tə min 
olun ma sın da bö yük əhə miy yət kəsb 
edir. Bu şə bə kə böl gə də möv cud olan 
tu rizm po ten sia lın dan da ha sə mə rə li 
is ti fa də edil mə si üçün mün bit inf rast-
ruk tu run ya ra dıl ma sı, ey ni za man da 
böl gə nin so si al-iq ti sa di in ki şa fı ba xı-
mın dan da mü hüm ro la ma lik dir.

“Azə re ner ji” ASC-dən bil dir miş lər 
ki, ca ri ilin iki ayı ər zin də mü əs si sə də 

elekt rik ener ji si is teh sa lı 77 mil yon ki-
lo vat-saa ta ya xın ol muş dur. Ötən il də 
isə mü əs si sə də ener ji is teh sa lı təx mi-
nən 303,3 mil yon ki lo vat-sa at təş kil 
et miş dir.

Ener ji nin ötü rül mə si və pay laş dı-
rıl ma sı sis tem lə ri nin da ya nıq lı, sa bit 
iş lə mə si nin və is tis mar sə viy yə si nin 
yük səl dil mə si məq sə di lə hə ya ta ke çi-
ril miş təd bir lər nə ti cə sin də bu dövr-
də elekt rik ener ji si is teh sa lı üz rə di gər 
tex ni ki gös tə ri ci lər də də müs bət nai-
liy yət lər əl də olun muş dur.

Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət 
Neft  Şir kə ti nin (ARDNŞ) Mar ke tinq 
və iq ti sa di əmə liy yat lar ida rə si 2014-
cü ilin mart ayın da No vo ros siysk li ma-
nın dan 84 min 681 ton, Sup sa li ma-
nın dan 242 min 53 ton, Cey han li ma-
nın dan 1 mil yon 702 min 355 ton xam 
neft  ix rac et miş dir.

ARDNŞ-nin mət bu at xid mə tin-
dən Azər TAc-a bil dir miş lər ki, ümü-
mi lik də yan var-mart ay la rın da dün ya 
ba zar la rı na No vo ros siysk li ma nın dan 
254 min 330 ton, Sup sa li ma nın dan 
807 min 183 ton, Cey han li ma nın dan 
isə 4 mil yon 694 min 973 ton xam neft  
yo la sa lın mış dır. 

“Spie gel On li ne”nın mə lu-
ma tı na gö rə, İs veç rə nin rə qa bət 
ko mis si ya sı Av ro pa və ABŞ-ın 8 
nü fuz lu ma liy yə qu ru mu na qar-
şı təh qi qa ta baş la yıb. Bank lar 
ma liy yə ba zar la rın da val yu ta 
mə zən nə lə ri nin ma ni pul ya si-
ya sı ilə bağ lı qa nun suz söv də-
ləş mə də şüb hə li bi li nir.  Araş dı-
rı la caq bank lar ara sın da Cre dit 
Su is se, UBS, Ro yal Bank of Scot-

land və Barc lays ki mi nü fuz lu 
ma liy yə qu rum la rı nın ad la rı 
var. İs tin taq çər çi və sin də fı rıl-
daq da şüb hə li bi li nən bank la rın 
si ya hı sı ge niş lə nə bi lər. Qa nun-
suz söv də ləş mə yə sü but ki mi 
bank la rın sis te ma tik ola raq öz 
ara la rın da mə lu mat mü ba di lə si 
apar ma sı və ma liy yə ba za rın da 
fəa liy yət lə ri nin  ko or di na si ya 
et mə lə ri  gös tə ri lir.

Yu na nıs ta nın sa hil mü-
ha fi  zə xid mə ti Krit ada sın da 
qə za ya uğ ra yan ba lıq çı gə mi-
si nin gö yər tə sin də olan 300 
miq ran tı xi las edib. Av ro pa 
sa hil lə ri nə da xil ol ma ğa cəhd 
edən miq rant lar, eh ti mal la ra  

gö rə, Su ri ya və Mi sir qaç qın la-
rı olub.  Xi las edi lən miq rant-
lar neft  tan ke ri va si tə si ilə Krit 
ada sın da qaç qın la rın qə bu lu 
mər kə zi nə çat dı rı lıb lar. Miq-
rant lar ara sın da 40 uşaq və 24 
qa dın da olub.

Ru si ya İn for ma si ya-Mə-
də niy yət Mər kə zi (RİMM) 
nəz din də Gənc lə rin Ya ra dı cı-
lıq Klu bu nun nü ma yən də he-
yə ti Ru si ya nın Azər bay can lı 
Gənc lər Bir li yi nin də və ti ilə 
mar tın 24-dən 29-dək Mosk-
va da sə fər də ol muş dur.

RİMM-nin mət bu at xid-
mə tin dən ve ri lən mə lu ma ta 
gö rə, nü ma yən də he yə ti nin 
Mosk va da kı fəa liy yət proq-
ra mı çox dol ğun ol muş dur. 
Gənc ba kı lı lar Mosk va Döv-
lət Linq vis ti ka Uni ver si te ti-
nin (MDLU) tə lə bə lə ri üçün 
mil li rəqs lər üz rə us tad dər-

si keç miş, kon sert ver miş lər. 
Azər bay can di li ni öy rə nən 
mosk va lı tə lə bə lər öz bi lik-
lə ri ni prak ti ka da yox la maq 
im ka nı əl də et miş lər. Azər-
bay can Mə də niy yət Mər kə-
zin də ba kı lı gənc rəs sam la rın 
əsər lə ri nin fo to şə kil lə rin dən 
iba rət sər gi təş kil edil miş dir. 
Bun dan əla və, Kə rim Kə ri-
mov adı na 157 nöm rə li or-
ta ümum təh sil mək tə bin də 
kon sert təş kil edil miş dir. Mə-
lum ol du ğu ki mi, bu mək təb-
də Azər bay can et nik-mə də ni 
kom po nent li təh sil proq ram-
la rı tət biq edi lir.

A.Şa iq adı na Azər bay can 
Döv lət Kuk la Te at rı nın ap rel 
re per tua rı ma raq lı ta ma şa lar-
la zən gin dir.

Ap re lin 4-də K.Kol lo di-
nin “Pi nok kio nun sər gü zəşt-
lə ri”, ayın 5-də N.Ka zı mo vun 
“Ələd din”, T.Ağa ye vin “Qo-
çaq Əh məd”, 6-da E.Qay da yın 
“Qo ğal”, K.Şah mər da no vun 
“Ağ və qa ra” ta ma şa la rı gös tə-
ri lə cək dir.

Uşaq lar ap re lin 11-də 
C.Ro da ri nin “Çi pol li no”, 
T.Ağa ye vin “Qo çaq Əh məd”, 
ayın 12-də Ə.Sə məd li nin 
“Cik-cik xa nım”, K.Kol lo di nin 
“Pi nok kio nun sər gü zəşt lə ri”, 
13-də A.Lindq re nin “Karl son” 

ta ma şa la rı na ba xa bi lər lər. 
Te at rın kol lek ti vi ap re lin 

18-də Ə.Oru cun “Zın qı rov lu 
pi şik”, T.Ağa ye vin “Qo çaq Əh-
məd”, ayın 19-da K.Kol lo di nin 
“Pi nok kio nun sər gü zəşt lə ri”, 
20-də E.Qay da yın “Qo ğal”, 
A.Lindq re nin “Karl son” ta-
ma şa la rı nı təq dim edə cək dir. 

Ap re lin 25-də te atr da 
M.Se yid za də nin “Cırt dan”, 
A.Lindq ren “Karl son”, ayın 
26-da K.Ağa za də nin “Mə lik-
məm məd”, T.Ağa ye vin “Qo-
çaq Əh məd”, 27-də A.Məm-
mə do vun “Kim da ha güc-
lü dür” və Ş.Per ro nun “Göy 
saq qal” ta ma şa la rı gös tə ri lə-
cək dir. 

ABŞ-ın ta nın mış av to mo bil 
is teh sal çı sı “Ge ne ral Mo tors” 
da ha 1.3 mil yon av to mo bi li ni 
ge ri ça ğı rır. Bu na sə bəb av to-
mo bil lər də sü kan güc lən di ri ci-
nin sı ra dan çıx ma sı dır. Sö zü ge-
dən prob lem 2004-2010 il lər də 
is teh sal olu nan 7 av to mo bil mo-
de lin də aş kar la nıb. Ümu mi lik-
də şir kət bu il baş la yan dan təx-
mi nən 6 mil yon av to mo bi li ni 

ge ri ça ğı rıb. Tək cə mart ayın da  
2 mil yon 424 min av to mo bil ge-
ri ça ğı rıl ma kam pa ni ya sı na qo-
şu lub. Bu və di gər sə bəb lər dən 
şir kə tin is teh sal et di yi av to mo-
bil lər 12 ölüm ha di sə si nə şa hid-
lik edib. Bun dan əla və, “Ge ne ral 
Mo tors” 2013-2014-cü il lər də 
is teh sal et di yi 20 min “Chev ro-
let Cru ze” av to mo bi li nin sa tı şı nı 
da yan dı rıb. 

Fran sa pre zi den ti Fran sua 
Oland da xi li iş lər na zi ri Ma nu-
el Val sı öl kə nin ye ni baş na zi ri 
tə yin edib. O, ha kim So sia list-
lər Par ti ya sı nın bə lə diy yə seç-
ki lə rin də məğ lu biy yə tin dən 
son ra Jan Mark Ero nu əvəz lə-
yib. Te le vi zi ya ilə mü ra ciə tin də 

Fran sua Oland ye ni hö ku mə tin 
əv vəl kin dən güc lü ola ca ğı nı 
bə yan edib. “Ye ni mər hə lə yə 
baş la ma ğın vax tı ça tıb. Ona gö-
rə də mən Fran sa hö ku mə ti ni 
ida rə et mə yi Ma nu el Val sa hə-
va lə et mi şəm”, – de yə pre zi dent 
bil di rib.

Bir ba şa uçuş lar əmək daş lı ğa 
tə kan ve rə cək

Müa sir tex no lo gi ya lar dan is ti fa də 
müs bət nə ti cə lər ve rir

Xam neft ix ra cı qra fi kə uy ğun 
hə ya ta ke çi ri lir 

Nü fuz lu bank lar fı rıl daq çı lıq da 
şüb hə li bilinir

Xoş bəxt lik ax ta ran la rın 
acı aqi bə ti

Ba kı nın “Soz vez di ye” klu bu 
Mosk va nı hey ran edib

Döv lət Kuk la Te at rı 
uşaq la rı göz lə yir... 

Zi ya nın ya rı sın dan qa yıt maq da 
xe yir di...

Fran sa da hö ku mət də yi şik li yi

 mədəniyyət  maraqlı

Alim lər mü əy yən ləş dir-
miş lər ki, in san lar ən gö zəl 
və qə ri bə yu xu la rı ay bə dir-
lə nən də gö rür lər. Bu, Hert-
ford şir Uni ver si te ti tə rə fin-
dən mü əy yən ləş di ril miş dir. 
Mü tə xəs sis lər psi xo lo gi ya 
sa hə sin də eks pert Ri çard 
Uayzman ilə bir lik də min lər-
lə kö nül lü nün yu xu su nu təh-
lil et miş lər. Eks pe ri ment ay 
bə dir lə nən vaxt apa rıl mış dır. 

Mə lum dur ki, in san or-
qa niz mi bü tün sut ka ər zin də 

iş lə yir. Sü but edil miş dir ki, 
ge cə lər baş bey ni gün düz lə 
mü qa yi sə də ey ni işi ye ri nə 
ye ti rir. Be yin hət ta də rin yu-
xu za ma nı da səs dü zü lü şü-
nü mə nim sə mə yə və on la rı 
ay dın laş dır ma ğa qa dir dir. 
Alim lər sü but et miş lər ki, ay 
bə dir lə nən dövr də in sa nın 
baş bey ni da ha çox fə al olur 
və da ha güc lü qav ra yır. Məhz 
bu na gö rə də, biz da ha rən-
ga rəng, yad da qa lan və rəng li 
yu xu lar gö rü rük.

Fran sa lı məş hur qa ya ya-
dır ma şan, “Hö rüm çək-adam” 
lə qəb li Alen Ro ber növ bə ti 
göy də lə ni fəth et miş dir. Bu 
də fə o, Pa ri sin qər bin də yer-
lə şən, hün dür lü yü 152 metr 
olan “Aria ne To wer” qül lə si nə 
dır maş mış dır. Ro be rin sı ğor-
ta lan ma va si tə lə rin dən is ti fa-
də et mə dən hə ya ta ke çir di yi 
bu hə rə kə ti yüz lər lə in san 
mü şa hi də et miş dir.

Alen Ro ber in di yə qə dər 
dün ya da 70-dən çox qül lə-
yə, o cüm lə dən, Ey fel qül lə-
si nə, Man het ten də ki “Em-

payr-sted-bil dinq”ə, ha be lə 
pla ne ti mi zin ən uca bi na sı na 
– Du bay da kı “Bürc Xə li fə”yə 
dır maş mış dır.

Hə lə da yan maq fi k rin də ol-
ma yan 52 yaş lı Ro ber de miş dir: 
“Bu gün mən qor xu hiss et mir-
dim. Yal nız so nun cu 10 metr 
ba rə də dü şü nür düm, çün ki bu 
bi na nın struk tu ru bir qə dər 
fərq li dir. Da yan maq vax tı ye-
tiş di yi ni nə vaxt ba şa düş səm, 
on da da ya na ca ğam. İn di mən 
yax şı fi  zi ki for ma da yam və ye ni 
nai liy yət lər qa zan ma ğa psi xo lo-
ji cə hət dən ha zı ram”.  

“Hö rüm çək-adam” növbəti
hün dür lü yü fəth edib

İn san lar ən gö zəl yu xu la rı 
ay bə dir lə nən də gö rür lər


