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İyu nun 28-də Ba kı da 
ATƏT Par la ment As samb le-
ya sı nın “Hel sin ki+40: Hər kəs 
üçün təh lü kə siz li yə doğ ru” 
de vi zi al tın da iyir mi üçün cü 
il lik ses si ya sı nın ple nar ic la sı-
nın açı lış mə ra si mi ol muş dur. 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev mə-
ra sim də iş ti rak et miş dir.

ATƏT-in Par la ment As-
samb le ya sı nın pre zi den ti 
Ran ko Kri vo ka piç qu ru mun 
Ba kı da ke çi ri lən iyir mi üçün-
cü ses si ya sı nın ple nar ic la sı-
nı açıq elan et miş dir. O, bu 
mö tə bər təd bi rə ev sa hib li yi 
edən Azər bay ca na və şəx sən 
Pre zi dent İl ham Əli ye və təd-
bi rin yük sək sə viy yə də təş ki-
li nə gö rə də rin min nət dar lı ğı-
nı bil dir miş dir.

Azər bay can Pre zi den-
ti İlham Əli yev mə ra sim də 
çı xış et miş dir. Qo naq la rı sa-
lam la yan döv lə ti mi zin baş çı sı 
de miş dir: “Azər bay can qə dim 
di yar dır. Bu öl kə nin bö yük 
mə də niy yə ti və ta ri xi var dır, 
la kin müs tə qil lik ba xı mın dan 
gənc öl kə dir. Təx mi nən 23 il-
dir ki, biz müs tə qil öl kə ki mi 
ya şa yı rıq. Bu il lər döv lət çi li yi-
miz, in ki şa fı mız, gə lə cə yi miz 
üçün mü hüm il lər olub. Biz 
müs tə qil döv lət qur ma lı, müs-
tə qil döv lə tin əsas la rı nı ya rat-
ma lı, ey ni za man da, ye ni si ya si 
sis tem ya rat ma lı idik. Əs lin də, 
əv vəl lər bi zim heç bir si ya si 
sis te mi miz ol ma yıb. Ona gö-
rə də de mok ra tik tə si sat la rın 
ya ra dıl ma sı, si ya si is la hat la rın 
apa rıl ma sı uğur lu in ki şa fı mı-
zın əsa sı nı təş kil edib”.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
çı xı şın da Azər bay ca nın bey-
nəl xalq təş ki lat la rın işin də ki 
fəa liy yə ti, bu sa hə də qa za nı-
lan uğur lar dan bəhs et miş dir. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı da ha çox 
sülh, təh lü kə siz lik, sa bit lik, 
əda lət amal la rı nın və bey nəl-
xalq hü quq nor ma la rı nın hə-
ya ta ke çi ril mə si  me xa nizm-
lə ri nin iş lən mə si üzə rin də 
da yan mış dır. Azər bay can əra-
zi si nin Er mə nis tan tə rə fi n dən 
iş ğa lı, qaç qın la rın və məc bu-
ri köç gün lə rin prob lem lə ri, 
BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 
Er mə nis tan qo şun la rı nın iş ğal 
edi lən əra zi lər dən qeyd-şərt-
siz və dər hal çı xa rıl ma sı nı tə-
ləb edən 4 qət na mə si nin ye ri-
nə ye ti ril mə mə si də öl kə baş-
çı sı nın çı xı şın da mü hüm yer 
tut muş dur: “ATƏT iş ğal edi-
lən əra zi lə rə iki mis si ya ezam 
edib. Hər iki si - fak ta raş dı rı cı 
və qiy mət lən dir mə mis si ya la-
rı iş ğal edi lən əra zi lər də hər 
şe yin tam da ğı dıl dı ğı nı qeyd 
edib lər. Bu, ölü zo na dır. Şə-
hər lə ri miz yer lə yek san olu-
nub, ta ri xi abi də lə ri miz da ğı-
dı lıb, məs cid və qə bi ris tan lıq-
la rı mız er mə ni lər tə rə fi n dən 
məhv edi lib. Bu, fak ta raş dı rı cı 
və qiy mət lən dir mə mis si ya la-
rı tə rə fi n dən eti raf olu nur. Biz 
bu tə şəb büs lə rə gö rə ATƏT-ə 
min nət da rıq. La kin ye nə də 
bu he sa bat lar mü na qi şə nin 
həl lin də heç bir rol oy na mır. 
Biz mü na qi şə nin ni zam lan-
ma sı na na il ol ma lı yıq. Bu, bi-

zim öl kə mi zə, xal qı mı za, qaç-
qın la rı mı za la zım dır. Re gi on 
bu na eh ti yac du yur. Çün ki 
Er mə nis tan-Azər bay can mü-
na qi şə si re gi on üçün əsas təh-
lü kə mən bə yi dir. Gər gin li yin 
azal dıl ma sı, eti mad do ğu ran 
me xa nizm lə rin ya ra dıl ma sı 
və eti mad do ğu ran təd bir lə rin 
güc lən di ril mə si üçün ən mü-
na sib yol er mə ni qo şun la rı nın 
Azər bay can əra zi lə rin dən çı-
xa rıl ma sı nın baş lan ma sı ola 
bi lər”.

Da ha son ra pre zi dent İl-
ham Əli yev son 10 il də öl kə-
mi zin keç di yi sü rət li in ki şaf 
yo lun dan da nış mış, Av ro pa 
Şu ra sı Na zir lər Ko mi tə si nə 
sədr lik edən Azər bay ca nın 
qar şı sın da du ran və zi fə lər-
dən bəhs et miş dir: “Bu gün 
biz dün ya da, bə zən is tər Av-
ro pa, is tər Asi ya da, is tər sə də 
Or ta Şərq də və ya qon şu böl-
gə lər də təc ri do lun ma və ay-
rı-seç ki lik ki mi çox təh lü kə li 
meyl lə rin şa hi di olu ruq. Biz 
bu mə sə lə lə rin həl li nə na il 
ol ma lı yıq. On la rı ara dan qal-
dır ma lı yıq, on lar haq qın da da-
nış ma lı yıq və uğu run müs bət 
tə rəf  ə ri ni gör mə li yik. Əgər 
biz özü mü zü elə apar saq ki, 
bu cür mə sə lə lər gu ya möv-
cud de yil və ya on la rı bey nəl-
xalq fo rum lar da qal dır ma saq, 
fi k rim cə, və ziy yət yal nız çə-
tin lə şə cək dir. Çün ki tə əs süf-
lər ol sun ki, meyl lər düz gün 
is ti qa mət də cə rə yan et mir.

Bu gün öl kə lə rin mil li təh-
lü kə siz li yi nə ener ji təh lü kə-
siz li yin dən ay rı ba xı la bil məz. 
ATƏT Av ro pa da təh lü kə siz-
lik və əmək daş lıq təş ki la tı-
dır. Azər bay can təh lü kə siz lik 
və əmək daş lı ğa töh fə ve rir. 
Ener ji dip lo ma ti ya sı va si tə si lə 
biz ar tıq re gio nal əmək daş lı-
ğı qur mu şuq və ge niş lən di ri-
rik. Bu gün plan la rı mız re gi on 
hü dud la rın dan kə na ra çı xır. 
Ener ji si ya sə tin də ənə nə vi tə-
rəf daş və müt tə fi q lər lə ya na şı, 
bu gün biz tə şəb büs lə ri mi zə 
qo şul maq üçün av ro pa lı tə-
rəf daş la rı mı zı da də vət edi rik.

Azər bay can dün ya da ilk 
öl kə dir ki, Xə zər, Qa ra və 
Ara lıq də niz lə ri ni şa xə lən di-
ril miş bo ru kə mər lə ri ilə bir-

ləş di rir. Bu nun sa yə sin də biz 
təc hi zat marş rut la rı nı müx tə-
lif  əş dir mi şik ki, bir marş rut-
dan ası lı ol ma yaq. Bu, ha si lat çı 
ki mi bi zim üçün çox va cib dir. 
Ey ni za man da, hə min şa xə-
lən di ril mə tə rəf daş la rı mız 
üçün də va cib dir. On lar ener ji 
re surs la rı nın əla və mən bə lə-
ri ni qa za nır, neft  və qaz ya taq-
la rı mız da apa rı lan ha si lat və 
inf rast ruk tu ru muz Av ro pa nın 
ener ji təh lü kə siz li yi nə töh fə 
ve rir.

Av ro pa İt ti fa qı ilə Azər-
bay can ara sın da kı mü na si-
bət lər mü əy yən də rə cə də 
ener ji əmək daş lı ğı na söy kə-
nir. Mə nim lə Av ro pa Ko mis-
si ya sı nın səd ri ara sın da 3 il 
əv vəl im za lan mış me mo ran-
dum da Azər bay can “Cə nub” 
qaz dəh li zi nin əsas tə rəf da rı 
və tə şəb büs kar la rın dan bi ri 
ki mi qeyd olu nur. “Cə nub” 
qaz dəh li zi Azər bay ca nın 
irə li sür dü yü ta ri xi la yi hə dir. 
Biz ma liy yə yü kü nün əsas 
his sə si ni öz üzə ri mi zə gö tür-
mü şük. Bu, çox bö yük mə su-
liy yət dir və biz bu la yi hə ni 
hə ya ta ke çi ri rik. Bu gün “Cə-
nub” qaz dəh li zi üç əsas ele-
ment dən iba rət dir: dün ya da 
ən bö yük qaz ya taq la rın dan 
bi ri sa yı lan “Şah də niz” ya ta-
ğın dan qa zın ha si la tı, hə min 
qa zın nəq li və şa xə lən dir mə-
dir. Qa zın nəq li üç bo ru kə-
mə ri ilə hə ya ta ke çi ri lə cək-
dir. Ti kin ti iş lə ri ba şa çat dıq-
da bi zim Ba kı dan Av ro pa ya, 
xü su sən də İta li ya ya ge dən 
bö yük bo ru kə mə ri miz ola-
caq dır. Söh bət Trans-Ana do-
lu, Cə nu bi Qaf qaz və Trans-
Ad ria tik bo ru kə mər lə rin dən 
ge dir. Bu, Av ro pa üçün ha zır-
da hə ya ta ke çi ri lən ən bö yük 
inf rast ruk tur la yi hə si dir.

Azər bay can isə be lə bir 
ta ri xi la yi hə nin hə ya ta ke çi-
ril mə sin də li der ro lu nu oy-
na yır. Bu la yi hə böl gə mi zin 
və Av ro pa nın ener ji xə ri tə si ni 
də yi şə cək və bi zim, yə ni ha-
si lat çı la rın, tran zit öl kə lə rin 
və is teh lak çı la rın ma raq la rı na 
xid mət edə cək dir.

Ener ji si ya sə ti, ener ji təh-
lü kə siz li yi və ener ji dip lo ma-
ti ya sı sa hə sin də hə min üç 

kom po nent ara sın da ma raq-
la rın ta raz lı ğı uğur üçün əsas 
şərt dir. Əmi nəm ki, biz bu na 
na il ola ca ğıq. Gə lən il lər də 
tə rəf daş la rı mız la bir yer də biz 
bu ta ri xi la yi hə ni ba şa çat dı ra-
ca ğıq”.

ATƏT Par la ment As samb-
le ya sı nın 23-cü yay ses si ya sı 
iyu lun 3-də öz işi ni ba şa çat-
dı rıb.

Ses si ya çər çi və sin də qu-
ru mun Si ya si Mə sə lə lər və 
Təh lü kə siz lik; De mok ra ti ya, 
İn san Haq la rı və Hu ma ni tar 
Mə sə lə lər; İq ti sa di Mə sə lə-
lər, Elm, Tex no lo gi ya və Ət raf 
Mü hit ko mi tə lə ri nin ic las la rı 
ke çi ri lib.

İc las lar da mü za ki rə yə çı-
xa rı lan bir sı ra qət na mə lər və 
on la ra müx tə lif dü zə liş lər qə-
bul olu nub. Da ha son ra ey ni 
ad lı qət na mə lər iyu lun 1-2-də 
ke çi ri lən ple nar ic las da mü za-
ki rə yə çı xa rı la raq bə zi dü zə-
liş lər lə təs diq lə nib. Ses si ya da 
Uk ray na, o cüm lə dən Krım la 
bağ lı mü za ki rə lər ke çi ri lib və 
bu prob lem lə bağ lı Ba kı Qru-
pu ya ra dı lıb. 

ATƏT Par la ment As samb-
le ya sı nın Azər bay can pay tax-
tın da ke çi ri lən 23-cü yay ses-
si ya sın da Ba kı Bə yan na mə si 
qə bul edi lib. 

Sə nəd də de yi lir ki, ATƏT 
mə ka nın da kı mü na qi şə lə rin 
həl li is ti qa mə tin də təd bir lə-
rin gö rül mə si, bu mü na qi şə-
lə rin həl lin də irə li lə yi şin sülh 
yo lu və da nı şıq lar va si tə si lə, o 
cüm lə dən BMT Ni zam na mə-
si nə, ATƏT-in Hel sin ki Ye kin 
Ak tı na və bey nəl xalq hü qu qa 
uy ğun şə kil də əl də olun ma sı 
ATƏT-in əsas və zi fə lə rin-
dən bi ri dir. Bə yan na mə də 
ATƏT-ə üzv döv lət lə rin sər-
həd lə ri nin to xu nul maz lı ğı və 
Hel sin ki Ye kun Ak tın da ək si-
ni ta pan əra zi bü töv lü yü prin-
sip lə ri nə əməl edil mə si nin 
va cib li yi vur ğu la nır, mü na qi-
şə re gi on la rın da ge niş ya yı lan 
və hər il çox lu say da in sa nın, 
o cüm lə dən mül ki və tən daş-
la rın ölü mü nə sə bəb olan si-
lah la rın qa nun suz ti ca rə ti nin 
qar şı sı nın alın ma sı üçün ye ni 
təd bir lə rin gö rül mə si nə ça ğı-
rış edi lir.

 Sə nəd də ki ber mü ha ri bə 
və ter ror çu luq ki mi təh did-
lə rə qar şı mü ba ri zə nin və bu 
cür təh lü kə lə rin qar şı sı nın 
alın ma sı nın, bu is ti qa mət də 
fəa liy yə tin ki ber təh lü kə siz-
lik sa hə sin də Av ro pa Bir li-
yi nin stra te gi ya sı na uy ğun-
laş dı rıl ma sı nın va cib li yi qeyd 
olu nur. ATƏT re gio nun da 
in san al ve ri nə qar şı, o cüm lə-
dən cin si is tis mar məq sə di lə 
uşaq al ve ri nə qar şı təd bir-
lə rin güc lən di ril mə si nin və 
bu ci na yət lə rin qur ban la rı na 
hər tə rəf  i kö mək lik gös tə ril-
mə si üçün la zı mi ad dım la rın 
atıl ma sı nın önə mi nə diq qət 
çə ki lir. İn for ma si ya və kom-
mu ni ka si ya tex no lo gi ya la-
rı nın, o cüm lə dən in ter net 
və so si al şə bə kə lə rin ter ror 
məq səd lə ri üçün, ha be lə 
ter ror çu lu ğa ça ğı rış, onun 
ma liy yə ləş di ril mə si və ter-
ror çu la rın ələ alın ma sı üçün 
is ti fa də olun ma sı ten den si ya-
la rın dan na ra hat lıq bil di ri lir. 
ATƏT-ə üzv öl kə lər in for ma-
si ya və kom mu ni ka si ya tex-
no lo gi ya la rı nın, o cüm lə dən 
in ter net və so si al şə bə kə lə-
rin ter ror məq səd lə ri üçün 
is ti fa də edil mə si nin qar şı sı nı 
al maq üçün bü tün la zı mi təd-
bir lər gör mə yə və bu təd bir-
lə rin mil li qa nun ve ri ci li yə, 
bey nəl xalq hü qu qa, ATƏT 
çər çi və sin də gö tü rü lən si ya si 
öh də lik lə rə uy ğun lu ğu nu tə-
min et mə yə ça ğı rı lır.

 Bə yan na mə də Uk ray na 
böh ra nı na da ge niş yer ay rı lıb. 
Sə nəd də Uk ray na nın əra zi 
bü töv lü yü və müs tə qil li yi nə 
dəs tək ifa də olu nur və ATƏT 
öl kə lə rin dən bey nəl xalq plat-
for ma lar da Uk ray na nın əra zi 
bü töv lü yü nü dəs tək lə mək is-
tə ni lir.

 Ba kı Bə yan na mə sin də 
Əf qa nıs tan la əmək daş lı ğın 
da vam et di ril mə si, ATƏT re-
gio nun da so si al-iq ti sa di hü-
quq la rın qo run ma sı və təş viq 
edil mə si, ər zaq təh lü kə siz li yi, 
im miq ra si ya mə sə lə lə ri, qaç-
qın və məc bu ri köç kün lə rin 
və ziy yə ti, mə də ni mül kiy yə-
tin qo run ma sı, iş gən cə lə rə 
qar şı mü ba ri zə və s. mə sə lə-
lə rə də to xu nu lur.

ATƏTParlamentAssambleyasının
Bakısessiyasıbaşaçatmışdır

PrezidentİlhamƏliyev
ABŞnümayəndəheyətini
qəbuletmişdir

ATƏTParlament
Assambleyasının
prezidentiiləgörüş

İkitərəflimünasibətlərin
inkişafırazılıqdoğurur

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev iyu nun 28-də  Bir-
ləş miş Ştat la rın Mis si si pi 
şta tın dan olan res pub li ka çı 
se na tor Ro cer Uike rin və 
Nyu Cer si şta tın dan olan 
res pub li ka çı konq res men 
Kris to fer Smi tin baş çı lıq 
et dik lə ri ABŞ nü ma yən də 
he yə ti ni qə bul et miş dir.

Gö rüş  də Azər  bay-
can Res pub li ka sı ilə ABŞ 
ara sın da iki tə rəf li mü na-

si bət lə rin müx tə lif sa hə-
lər də uğur lu in ki şa fın dan 
məm nun luq ifa də edil-
miş dir. 

Söh bət za ma nı öl kə lə ri-
miz ara sın da əmək daş lı ğın  
müx tə lif sa hə lə ri, Er mə-
nis tan-Azər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si nin 
həl li, ATƏT Par la ment As-
samb le ya sı çər çi və sin də 
əmək daş lı ğı mız ilə bağ lı 
mə sə lə lər ət ra fın da fi kir 
mü ba di lə si apa rıl mış dır.

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli-
yev iyu nun 28-də Mon te-
neq ro par la men ti nin səd ri, 
ATƏT Par la ment As samb-
le ya sı nın pre zi den ti Ran ko 
Kri vo ka pi çin baş çı lıq et di yi 
nü ma yən də he yə ti ni qə bul 
et miş dir.

Gö rüş də ATƏT Par-
la ment As samb le ya sı nın 
iyir mi üçün cü il lik ses si ya-
sı nın Ba kı da ke çi ril mə si-
nin əhə miy yə ti qeyd edil-
miş dir. Pre zi dent İl ham 

Əli yev və Ran ko Kri vo ka-
piç ses si ya da məh sul dar 
mü za ki rə lə rin apa rı la ca-
ğı na ümid var ol duq la rı nı 
bil dir miş lər.

Söh bət za ma nı Azər bay-
can ilə Mon te neq ro ara sın da 
iki tə rəf  i mü na si bət lə rin si-
ya si, iq ti sa di və di gər sa hə-
lər də uğur la in ki şaf et di yi 
vur ğu lan mış, par la ment lə-
ra ra sı əla qə lə rin əmək daş-
lı ğı mı zın möh kəm lən di-
ril mə si ba xı mın dan önə mi 
qeyd olun muş dur.

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev iyu nun 27-də Ru si-
ya Döv lət Du ma sı nın səd ri 
Ser gey Na rış ki nin baş çı lıq 
et di yi nü ma yən də he yə ti ni 
qə bul et miş dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
Ser gey Na rış ki nin öl kə mi zə 
sə fə ri nin iki tə rəf li mü na-
si bət lə rin mü za ki rə si üçün 
yax şı im kan ya rat dı ğı nı de-
miş dir. Öl kə lə ri miz ara sın-
da əmək daş lı ğın di na mik 
şə kil də in ki şaf et di yi ni bil-
di rən döv lə ti mi zin baş çı sı 
son vaxt lar yük sək sə viy yə li 
sə fər lə rin hə ya ta ke çi ril di-
yi ni vur ğu la ya raq, bu ba-
xım dan, Ser gey Na rış ki nin 
baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti nin sə fə ri nin mü hüm 
əhə miy yət da şı dı ğı nı söy-
lə miş dir. Müx tə lif sə viy yə li 
qar şı lıq lı sə fər lə rə to xu nan 
döv lə ti mi zin baş çı sı bu nun 
iki tə rəf  i mü na si bət lə ri mi-
zin bü tün is ti qa mət lə rin də, 
o cüm lə dən si ya si, iq ti sa di, 
hu ma ni tar və di gər sa hə-
lər də yax şı nə ti cə lə rin əl-

də olun ma sı ba xı mın dan 
önə mi ni qeyd et miş dir. 
Bu gün lər də Qə bə lə də V 
Azər bay can-Ru si ya Re gi on-
la ra ra sı Fo ru mu nun ke çi ril-
di yi ni vur ğu la yan Pre zi dent 
İl ham Əli yev təd bir də Ru si-
ya Fe de ra si ya sı nın müx tə lif 
böl gə lə ri ni təm sil edən 300-
dən ar tıq nü ma yən də nin iş-
ti ra kı nın əhə miy yə ti ni vur-
ğu la mış dır. Öl kə lə ri mi zin 
bü tün sa hə lər də sə mə rə li 
fəa liy yət hə ya ta ke çir di yi ni 
de yən döv lə ti mi zin baş çı sı 
bu əmək daş lı ğın gə lə cək-
də də da vam et di ri lə cə yi nə 
ümid var ol du ğu nu bil dir-
miş dir. Par la ment lə ra ra sı 
əla qə lə rə to xu nan Pre zi dent 
İl ham Əli yev öl kə lə ri mi zin 
müx tə lif bey nəl xalq təş ki-
lat lar da fə al əmək daş lıq et-
mə si nin önə mi ni diq qə tə 
çat dır mış dır. 

Ru si ya Döv lət Du ma-
sı nın səd ri Ser gey Na rış-
kin qə bu la və xoş söz lə rə 
gö rə Pre zi dent İl ham Əli-
ye və min nət dar lı ğı nı bil-
dir miş dir. 
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– Cə nab Pre zi dent, Siz ötən 
ilin okt yab rın da ke çi ri lən pre
zi dent seç ki lə rin də növ bə ti də fə 
qa lib gəl di niz. Bu nun baş lı ca 
sə bə bi ni ne cə izah edər di ni z?

– 2013-cü il də ke çi ri lən 
pre zi dent seç ki lə ri Azər bay-
ca nın ic ti mai-si ya si hə ya tın da 
mü hüm ha di sə ol muş dur. Bu 
seç ki lər və tən daş la rın son 10 
il də öl kə miz də hə ya ta ke çi ri-
lən si ya si kur sa mü na si bə ti ni 
gös tər di. Son 10 il də biz Hey-
dər Əli ye vin əsa sı nı qoy du ğu 
yol la irə li lə mi şik və öl kə miz, 
cə miy yə ti miz qar şı sın da qoy-
du ğu muz məq səd lə rin re al laş-
ma sı na na il ol mu şuq.

– Yə ni 10 il ön cə qar şı ya 
qoy du ğu nuz və zi fə lər ar tıq re
al lı ğa çev ri li b?

– Ta ma mi lə doğ ru dur. İq ti-
sa di in ki şaf temp lə ri ba xı mın-
dan Azər bay can dün ya li de ri nə 
çev ril miş dir.Bu isə öl kə mi zi 
da ha da güc lən dir miş dir. Dü şü-
nül müş proq ram la ra əsas la nan 
məq səd yön lü fəa liy yət nə ti cə-
sin də son 10 il də ümu mi da xi li 
məh sul 3,4 də fə, iq ti sa diy ya-
tın qey ri-neft sek to ru 2,6 də fə, 
büd cə gə lir lə ri 16 də fə art mış, 
həm çi nin stra te ji val yu ta eh-
ti yat la rı nın həc mi 50 mil yard 
ABŞ dol la rı nı keç miş dir. Mil li 
iq ti sa diy ya ta 170 mil yard ABŞ 
dol la rın dan ar tıq sər ma yə ya-
tı rıl mış dır.

– Bü tün bun lar əha li nin 
ya şa yış sə viy yə si nə tə sir edib 
mi  ?

– Əl bət tə, bu cür sü rət li 
in ki şaf və tən daş la rı mı zın ri fa-
hı nın yük səl mə si nə sə bəb ol-
muş dur. Son 10 il də əha li nin 
gə lir lə ri 6,5 də fə, or ta ay lıq 
əmək haq qı isə 5,5 də fə art mış-
dır.

– Bu, hə qi qə tən yax şı gös
tə ri ci dir.

– Həm çi nin yox sul lu ğun 49 
fa iz dən 5,3 fai zə, iş siz li yin isə 5 
fai zə düş mə si də mü hüm nai-
liy yət lər sı ra sı na da xil dir. Son 
10 il də öl kə mi zin şə hər lə ri, qə-
sə bə lə ri və kənd lə rin də ti kin-
ti-qu ru cu luq iş lə ri gö rül müş, 
bü tün şə hər lər də müa sir stan-
dart la rın və qa baq cıl tex no lo gi-
ya la rın tət bi qi nə baş lan mış dır.

– Bu nai liy yət lər yal nız 
Azər bay can da hiss olu nur, 
yox sa bey nəl xalq aləm də də ta
nı nı r?

– Azər bay ca nın uğur la rı 
bey nəl xalq təş ki lat lar və nü fuz-
lu rey tinq agent lik lə ri tə rə fin-
dən də yük sək qiy mət lən di ri-
lir. Dün ya İq ti sa di Fo ru mu nun 
2013-2014-cü il üz rə Qlo bal 
Rə qa bət li lik He sa ba tı na əsa sən 
Azər bay can dün ya öl kə lə ri ara-
sın da 39-cu sı ra da dır.

– Bəs öl kə ni zin re gi on da və 
dün ya da sta tu su ba rə də nə de
yə bi lər si ni z?

– Bu il lər ər zin də öl kə mi-
zin dün ya da kı möv qe yi güc lən-
miş dir. Azər bay can bey nəl xalq 
mü na si bət lər sis te min də yax şı 
imic və hör mət qa zan mış dır.
Bir çox bey nəl xalq təd bir lə rin 
Azər bay can da ke çi ril mə si öl-
kə mi zin ar tıq re gio nun si ya si, 
iq ti sa di və mə də ni mər kə zi nə 
çev ril di yi nin sü bu tu dur. Ba kı 
şə hə ri nin mü hüm bey nəl xalq 
təd bir lə rə ev sa hib li yi et mə si 
ar tıq ənə nə ha lı al mış dır. 2013-
cü il də İs lam Əmək daş lıq Təş-
ki la tı çər çi və sin də Fə ləs ti nə 
yar dım məq sə di lə bey nəl xalq 
konf ran sın, III Bey nəl xalq Hu-
ma ni tar Fo ru mun, İkin ci Mə-
də niy yət lə ra ra sı Dia loq Fo ru-
mu nun, Da vos Dün ya İq ti sa di 
Fo ru mu nun və di gər yük sək 
sə viy yə li qlo bal təd bir lə rin ke-
çi ril mə si bu nu bir da ha təs diq 
edir.

– De mə li, dün ya da ge dən 
ar zuo lun maz pro ses lər Azər
bay ca na to xun ma mış dır...

– Xeyr. Bü tün dün ya da gər-
gin li yin, iş siz li yin və yox sul lu-
ğun art dı ğı bir dövr də Azər-
bay can da ta ma mi lə fərq li pro-
ses lər – sü rət li in ki şaf, tə rəq qi, 
əha li nin ri fa hı nın, ic ti mai və 
si ya si sa bit li yin, mil li bir li yin və 

s. yük səl mə si mü şa hi də edil-
miş dir. Dü şü nü rəm ki, bü tün 
bun lar 2013-cü il də ke çi ri lən 
seç ki lər də qa za nı lan qə lə bə nin 
də əsas sə bəb lə ri ol muş dur.

– Bu seç ki lər bey nəl xalq 
bir lik tə rə fin dən ne cə qə bul 
edil  di  ?

– AŞ PA, ATƏT Par la ment 
As samb le ya sı, İs lam Əmək-
daş lıq Təş ki la tı, MDB və di gər 
nü fuz lu təş ki lat lar bir mə na lı 
ola raq seç ki lər ba rə də yük sək 
fi kir lər bil dir miş və seç ki lə rin 
azad, əda lət li və şəf faf ke çi-
ril di yi ni vur ğu la mış lar. Bü tün 
bun lar seç ki lər lə bağ lı xal qı mı-
zın və bey nəl xalq ic ti ma iy yə tin 
fi kir lə ri nin üst-üs tə düş dü yü-
nü gös tə rir.Azər bay can xal qı 
ver di yi səs lə bu gü nə dək hə-
yat da mü şa hi də et di yi si ya sə tə 
öz dəs tə yi ni nü ma yiş et dir miş 
və bu si ya sə tin da vam lı ol ma sı 
üçün bi zə man dat ver miş dir.

– Gə lə cək ba rə də fi kir lə ri ni
zi bil mək ma raq lı olar dı.

– Bi zim gə lə cək lə bağ lı 
plan la rı mız bö yük dür. Gün də-
li yi miz də bir sı ra va cib mə sə lə-
lər var dır. Azər bay ca nın po ten-
sia lı nın in ki şaf et di ril mə si, iq ti-
sa diy ya tı mı zın rə qa bət li li yi nin 
ar tı rıl ma sı, müa sir cə miy yət 
qu ru cu lu ğu, əha li nin ri fa hı nın 
yax şı laş dı rıl ma sı, xa ri ci si ya sə-
tin prio ri tet lə ri nə uy ğun ola-
raq bey nəl xalq möv qe yi mi zin 
möh kəm lən di ril mə si, kor rup-
si ya ya, rüş vət xor lu ğa və di gər 
mən fi hal la ra qar şı sis tem li mü-
ba ri zə nin da ha da güc lən di ril-
mə si, və tən daş cə miy yə ti nin 
in ki şa fı ar dı cıl şə kil də da vam 
et di ri lə cək dir.

– 2013cü il də Azər bay
can da həm də İKTnin in ki şa fı 
sa hə sin də bö yük ad dım lar atıl
mış dır.

– Azər bay ca nın hə ya ta ke-
çir di yi iq ti sa di si ya sə tin üs tün-
lü yü on da dır ki, bü tün iş lər öl-
kə nin re al im kan la rı, ən yax şı 
bey nəl xalq təc rü bə lər və xü su-
si proq ram lar üzə rin də qu ru lur. 
Təc rü bə gös tə rir ki, müa sir tex-
no lo gi ya la rın tət bi qi rə qa bə tə-
da vam lı iq ti sa diy yat üçün il kin 
şərt dir. Bu sə bəb dən də in no-
va si ya dan tək cə iq ti sa diy yat da 
de yil, ey ni za man da, di gər sa-
hə lər də də ge niş is ti fa də edi lir. 
İn for ma si ya-kom mu ni ka si ya 
tex no lo gi ya la rı sü rət lə in ki şaf 
edir və bö yük gə lə cə yə ma lik-
dir.2003-cü il də Mil li İKT Stra-
te gi ya sı nın, son ra kı il lər də isə 
“Elekt ron Azər bay can” Döv lət 
Proq ra mı nın qə bul olun ma-
sı bu sa hə nin in ki şa fı na bö yük 
tə kan ver miş dir. Müs tə qil lik il-
lə rin də Azər bay can da İKT-nin 
in ki şa fı na 3 mil yard ABŞ dol la-
rın dan ar tıq və sa it ya tı rıl mış dır. 
Nə ti cə də, son 10 il də in for ma-
si ya və ra bi tə sa hə si nin in ki şa fı 
8,2 də fə art mış dır. 2013-cü il də 
Azər bay ca nın ilk te le kom mu-
ni ka si ya pey ki nin or bi tə bu ra-
xıl ma sı və öl kə də kos mik sə na-
ye nin əsa sı nın qo yul ma sı ta ri xi 
ha di sə dir. Növ bə ti il lər də da ha 
iki pey kin or bi tə bu ra xıl ma sı ilə 
bağ lı iş lər apa rı lır.

– Bü tün bun la rın fo nun da 
in ter ne tin in ki şa fı nı ne cə qiy
mət lən dir mək ola r?

– Son il lər ər zin də in ter-
net də sü rət lə in ki şaf et miş dir. 
Bey nəl xalq Te le kom mu ni ka si ya 
Təş ki la tı nın he sa ba tı na əsa sən, 
Azər bay can əha li si nin 70 fai-
zi in ter net dən is ti fa də edir.Biz 
Azər bay ca nın bü tün şə hər lə ri-
nə ge niş zo laq lı in ter net xət lə ri-
nin çə kil mə si nə baş la mı şıq.

– Azər bay ca nın mü əl li fi ol
du ğu in no va si ya lar haq qın da 
nə de yə bi lər si ni z?

– Biz dün ya da möv cud olan 
tex no lo ji ye ni lik lə ri tət biq et-
mək lə ya na şı, özü müz də bə-
zi in no va si ya la rın ya ra dıl ma sı 
ilə bağ lı tə şəb büs lər gös tə ri-
rik. Nü mu nə ki mi Azər bay can 
bren di olan Və tən daş la ra Xid-
mət lər və So si al İn no va si ya-
lar üz rə Döv lət Agent li yi ni və 
onun “ASAN xid mət” mər kəz-
lə ri ni qeyd edə bi lə rik. “ASAN 

xid mət” və tən daş la rın məm-
nun lu ğu prin si pi nə əsas la nan 
və bir çox xid mə tin bir mər-
kəz də cəm ləş di ril di yi tə si sat-
dır. “ASAN xid mət” mər kəz lə-
ri nin fəa liy yət sfe ra sı na döv lət 
or qan la rı əmək daş la rı nın fəa-
liy yə ti nin əla qə lən di ril mə si, 
nə za rət və qiy mət lən dir mə nin 
apa rıl ma sı, döv lət qu rum la-
rı nın in for ma si ya ba za la rı nın 
qar şı lıq lı in teq ra si ya sı, elekt ron 
xid mət lə rin sə mə rə li təş ki li və 
bu sa hə də ida rə çi lik sis te mi nin 
müa sir ləş di ril mə si da xil dir. Bu 
mər kəz lər mü tə rəq qi hö ku-
mət-və tən daş mü na si bət lə ri-
nin nü mu nə si dir. Mər kəz lər 
ha zır da 25 say da ic ti mai xid-
mət tək lif edir. Tə sa dü fi de yil 
ki, bir il ər zin də bir mil yon dan 
çox və tən daş bu mər kəz lə rə 
mü ra ci ət et miş dir. Bu na gö rə 
də “ASAN xid mət” mər kəz lə-
ri nin tək lif et di yi xid mət lə rin 
miq ya sı nı ge niş lən dir mək niy-
yə tin də yik.

– Gə lə cə yə nə zər sal saq, 
in no va tiv tex no lo gi ya lar Azər
bay ca nın in ki şa fın da ne cə rol 
oy na ya caq dı r?

– Qa baq cıl tex no lo gi ya-
la rın Azər bay ca nın gə lə cək 
in ki şa fın da oy na ya ca ğı rol ba-
rə də qeyd edə bi lə rəm ki, iq-
ti sa diy ya tın di na mik in ki şa fı nı 
asan laş dır maq və rə qa bət li li yi 
ar tır maq üçün qa baq cıl el mi 
və tex no lo ji nai liy yət lə rə əsas-
la nan İKT sa hə lə ri ni in ki şaf 
et dir mək, bu sfe ra ya yer li və 
xa ri ci sər ma yə lə ri cəlb et mək, 
ix ti sas lı mü tə xəs sis ba za sı ya rat-
maq və s. üçün xü su si ad dım lar 
atı lır. Bu məq səd lə rə na il ol-
maq üçün Yük sək Tex no lo gi-
ya lar Par kı və İn for ma si ya Tex-
no lo gi ya la rı nın İn ki şa fı Fon du 
tə sis edil miş dir. İn no va si ya ya 
əsas la nan güc lü iq ti sa diy ya tın 
ya ra dıl ma sı əsas məq səd lə ri-
miz dən bi ri dir və biz da yan ma-
dan bu is ti qa mət də irə li lə yi rik.

– Siz 2014cü ili “Sə na ye 
ili” elan et mi si niz. Bun da məq
səd nə dir və han sı iş lə rin gö rül
mə si nə zər də tu tul muş du r?

– Azər bay can əv vəl lər aq-
rar öl kə he sab olu nur du. 1970-
1980-ci il lər də sə na ye nin in ki-
şa fı üçün cid di ad dım lar atıl dı, 
yüz lər lə ye ni sə na ye mü əs si sə si 
ya ra dıl dı. Am ma SSRİ-nin sü-
qu tu keç miş so vet res pub li ka la rı 
ara sın da əla qə lə rin iti ril mə si nə 
sə bəb ol du.Ümu mi lik də, plan lı 
iq ti sa diy yat uğur suz luq la nə ti-
cə lən di. Ey ni za man da, Er mə-
nis ta nın Azər bay ca na qar şı tə-
ca vü zü, hə min dövr də öl kə də 
baş alıb ge dən anar xi ya, is teh sal 
mü əs si sə lə ri nin köh nəl mə si, 
tex no lo ji cə hət dən ge ri lik iq ti-
sa di tə nəz zü lə və is teh sal pro-
se si nin da yan ma sı na gə ti rib 
çı xar dı.Yal nız ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin səy lə ri nə ti cə-
sin də 2000-ci il lə rin əv vəl lə rin-
də is teh sa lı 1990-cı ilin sə viy yə-
si nə qal dır maq müm kün ol du.

Son 10 il də neft və qaz sa-
hə sin də əl də edi lən gə lir lə rin 
mü əy yən qis mi xü su si proq-
ram lar çər çi və sin də mil li iq ti-
sa diy ya tın şa xə lən di ril mə si nə, 
qey ri-neft sek to ru nun in ki şa-
fı na, yük sək tex no lo gi ya lı sə-
na ye nin for ma laş dı rıl ma sı na 
yö nəl dil miş dir. Nə ti cə də qey-
ri-neft sek to run da hər il 10 fa-
iz ar tım qey də alı nır. Bun dan 
əla və, sa hib kar lı ğın in ki şa fı na 
gös tə ri lən hər tə rəf i dəs tək, iri 
sər ma yə proq ram la rı nın hə-
ya ta ke çi ril mə si, so si al-iq ti sa di 
inf rast ruk tu run ye ni dən qu rul-
ma sı və qa baq cıl tex no lo gi ya la-
ra əsas la nan rə qa bə tə da vam lı 
mü əs si sə lə rin ya ra dıl ma sı sə-
na ye is teh sa lı həc mi nin 2,7 də fə 
art ma sı na sə bəb ol muş dur.

Ha zır da əsas məq səd lə ri-
miz dən bi ri Azər bay ca nı güc lü 
sə na ye öl kə si nə çe vir mək üçün 
müm kün im kan lar dan is ti fa-
də et mək dir. Ar tıq sə na ye nin 
şa xə lən di ril mə si və mo dern-
ləş di ril mə si is ti qa mə tin də mü-
əy yən iş lər gö rül müş dür. Biz 
möv cud tə bii və iq ti sa di re surs-

la rı is teh sal döv riy yə si nə cəlb 
edi rik, ye ni is teh sal sa hə lə ri və 
sə na ye park la rı ya ra dı rıq, in no-
va si ya la rın tət bi qi ni sü rət lən-
di ri rik. Bu na gö rə də 2014-cü il 
“Sə na ye ili” elan olun muş, ca ri 
il də hə ya ta ke çi ri lə cək təd bir-
lə rin ümu mi pla nı ha zır lan mış 
və təs diq edil miş dir. Ey ni za-
man da, “Sə na ye nin in ki şa fı na 
da ir 2015-2020-ci il lər üçün 
Döv lət Proq ra mı”nın ha zır lan-
ma sı nə zər də tu tu lur. İna nı-
rıq ki, top la dı ğı mız təc rü bə və 
Azər bay ca nın iq ti sa di po ten sia-
lı bi zə məq səd lə ri mi zə çat maq 
im ka nı ve rə cək dir.

– Re gi on la rın so si al iq ti
sa di in ki şa fı ilə bağ lı üçün cü 
Döv lət Proq ra mı qə bul edil miş
dir. Bu proq ram 20142018ci 
il lə ri əha tə edir.İlk iki proq ra
mın hə ya ta ke çi ril mə si ni ne cə 
qiy mət lən di rir si niz və üçün cü 
proq ram dan nə göz lə ni li r?

– 2004-cü il də ilk re gio nal 
in ki şaf proq ra mı nı qə bul edər-
kən məq sə di miz böl gə lə rin 
hər tə rəf i in ki şa fı nı tə min et-
mək və pay taxt la öl kə nin qa lan 
his sə si ara sın da kı uy ğun suz lu-
ğu ara dan qal dır maq ol muş dur. 
Hət ta 2003-cü il də ke çi ri lən 
seç ki lər dən ön cə de miş dim ki, 
əgər xalq mə nə eti mad gös-
tər sə, ilk növ bə də re gi on la rın 
in ki şa fı mə sə lə si ilə məş ğul 
ola ca ğıq və bu məq səd lə xü su-
si döv lət proq ra mı qə bul edi lə-
cək. Bu, baş ver di. 2004-2008-ci 
və 2009-2013-cü il lə ri əha tə 
edən iki Döv lət Proq ra mı, bu 
proq ram la ra əla və ola raq 250 
sə nə din im za lan ma sı və hə ya ta 
ke çi ril mə si re gi on la rın in ki şa-
fın da dö nüş nöq tə si ol muş və 
böl gə lə ri mi zin so si al-iq ti sa di 
mən zə rə si ni də yiş miş dir. Nə-
ti cə də re gi on lar da kı ic ti mai 
xid mət lə rin key fiy yə ti və so si-
al inf rast ruk tur əsas lı də rə cə də 
tək mil ləş miş, biz nes mü hi ti da-
ha əl ve riş li ol muş, sər ma yə lər 
art mış, min lər lə ye ni mü əs si sə 
is ti fa də yə ve ril miş və 900 mi ni 
dai mi ol maq la, 1,2 mil yon dan 
ar tıq ye ni iş ye ri ya ra dıl mış dır. 
Son 10 il də re gi on lar da məh sul 
bu ra xı lı şı 3,2 də fə, sə na ye is teh-
sa lı isə 3,1 də fə art mış dır. Azər-
bay ca nın bü tün re gi on la rı və 
qə sə bə lə ri abad laş mış və müa-
sir ləş miş dir. İnam la qeyd edə 
bi lə rəm ki, hə ya ta ke çi ril miş 
proq ram lar öl kə mi zin re gi on-
la rı nın, ümu mi lik də Azər bay-
ca nın iq ti sa di po ten sia lı nın in-
ki şa fı na bö yük töh fə ver miş dir.

– Qar şı nı za qoy du ğu nuz 
stra te ji məq səd nə di r?

– Gün də li yi miz də ki stra-
te ji məq səd Azər bay ca nın 
müs tə qil li yi ni bun dan son ra 
da güc lən dir mək və öl kə mi zi 
dün ya nın ən in ki şaf et miş və 
rə qa bə tə da vam lı öl kə lə ri sə-
viy yə si nə yük səlt mək dir. Bu-

na gö rə də müa sir dün ya nın 
ça ğı rış la rı da nə zə rə alın maq-
la, re gi on lar da kı sü rət li in ki şaf 
da vam et di ri lə cək dir. İna nı ram 
ki, “Azər bay can Res pub li ka-
sı re gi on la rı nın 2014-2018-ci 
il lər də so si al iq ti sa di in ki şa fı 
Döv lət Proq ra mı”nın və di gər 
bö yük la yi hə lə rin ic ra sı qey ri-
neft sek to ru nun da vam lı in ki-
şa fı na şə ra it ya ra da caq, ic ti mai 
xid mət lər və so si al inf rast ruk-
tur da ha da tək mil lə şə cək və 
Azər bay can dün ya nın apa rı cı 
öl kə lə ri sı ra sı na çı xa caq dır.

– Ye ni ener ji la yi hə lə ri nin 
re gi on və dün ya üçün əhə miy
yə ti ba rə də nə de yə bi lər si ni z?

– Ha zır da Azər bay can bir 
sı ra ye ni trans mil li və re gio nal 
la yi hə lər irə li sür müş dür. Öl-
kə mi zin hə ya ta ke çir di yi ener ji 
si ya sə ti tək cə bi zim üçün de yil, 
həm də re gi on və dün ya üçün 
bö yük əhə miy yət kəsb edir. 
Mə lum ol du ğu ki mi, 2013-cü 
il de kab rın 17-də Ba kı da Xə-
zər də ni zi nin Azər bay can 
sek to run da kı zən gin qaz eh-
ti yat la rı nın ha si la tı və dün ya 
ba zar la rı na çı xa rıl ma sı üz rə 
“Şah də niz-2” bey nəl xalq ye kun 
in ves ti si ya qə ra rı im za lan mış-
dır. He sab edi rəm ki, TAP və 
TA NAP la yi hə lə ri ilə ya na şı, 
“Şah də niz-2” dün ya nın ener ji 
xə ri tə sin də ye ni və ziy yə tin ya-
ran ma sı na sə bəb ola caq və ta-
ri xə “XXl əs rin kont rak tı” ki mi 
dü şə cək dir.

– Öl kə nin həm iq ti sa di, 
həm də so si al in ki şa fı, ey ni za
man da, həm də güc lü bey nəl
xalq sta tus de mək dir. Xa ri ci 
si ya sə ti ni zin uğur la rı ba rə də 
nə de yə bi lər si ni z?

– Azər bay ca nın hər tə rəf i 
in ki şa fı, iq ti sa di po ten sia lı nın 
güc lən mə si, hə ya ta ke çi ri lən 
fə al xa ri ci si ya sət öl kə mi zin 
nü fu zu nun yük səl mə si ni, bey-
nəl xalq alə mə da ha sıx in teq ra-
si ya sı nı, iki tə rəf i və çox tə rəf i 
əla qə lə rin möh kəm lən mə si ni 
tə min et miş dir. Bu gün Azər-
bay can müs tə qil si ya sət yü rü-
dən, qlo bal si ya si pro ses lər lə 
və bey nəl xalq əla qə lər sis te mi 
ilə bağ lı öz möv qe yi olan və 
bö yük bey nəl xalq nü fu za ma-
lik bir öl kə he sab edi lir. 2011-ci 
il də Azər bay ca nın BMT Təh-
lü kə siz lik Şu ra sı na qey ri-dai mi 
üzv se çil mə si ta ri xi nai liy yət və 
xa ri ci si ya sə ti mi zin bö yük uğu-
ru, həm çi nin dün ya da kı nü fu-
zu mu zun gös tə ri ci si ol muş dur. 
Ay dın gö rü nür ki, bey nəl xalq 
aləm döv lə ti mi zin möv qe yi ni 
dəs tək lə yir, ad dım la rı mı zı təq-
dir edir. Azər bay can bü tün bey-
nəl xalq təş ki lat lar da lə ya qət lə 
çı xış edir və öz ma raq la rı nı hər 
şey dən üs tün tu tur. BMT Təh-
lü kə siz lik Şu ra sı na iki il lik üzv-
lü yü müz, həm çi nin təş ki la ta 
sədr lik döv rün də Azər bay can 

qlo bal təh lü kə siz li yə, dün ya da 
sül hün bər pa sı na və öl kə lər və 
si vi li za si ya la ra ra sı dia lo qun in-
ki şa fı na öz töh fə si ni ver miş dir.

– Bey nəl xalq təş ki lat lar la, 
xü su si lə Av ro pa İt ti fa qı ilə mü
na si bət lər han sı və ziy yət də di r?

– Bi zim dün ya nın apa rı cı 
bey nəl xalq təş ki lat la rı və ay rı-
ay rı öl kə lər lə mü na si bət lə ri miz 
də in ki şaf et miş dir. Azər bay can 
ATƏT, Av ro pa Şu ra sı, İƏT və 
di gər nü fuz lu bey nəl xalq təş ki-
lat lar la sə mə rə li mü na si bət lə-
ri ni da vam et dir miş dir. Ötən il 
biz vi za qay da la rı nın sa də ləş di-
ril mə si ilə bağ lı Aİ ilə mü hüm 
bir mü qa vi lə im za la dıq. Bu, 
Aİ ilə əla qə lə rin gös tə ri ci si dir. 
Əmi nəm ki, əmək daş lı ğı mı zı 
in ki şaf et dir mək üçün Aİ ilə 
stra te ji tə rəf daş lıq for ma tı nın 
ya ra dıl ma sı na na il ola ca ğıq.

– Ye ni tə rəf daş lıq mü na si
bət lə ri kon teks tin də Azər bay
ca nın nai liy yət lə ri ba rə də nə 
de yə bi lər si ni z?

– Re gi on öl kə lə ri və dün ya-
nın apa rı cı döv lət lə ri ilə qar şı-
lıq lı eti ma da əsas la nan mü na si-
bət lə rin in ki şa fı na əla və ola raq 
biz qey ri-ənə nə vi tə rəf daş lar la 
da əla qə lər qu ru ruq. Av ro pa 
və Asi ya nın ənə nə vi öl kə lə ri 
ilə əmək daş lıq mü na si bət lə ri-
ni ge niş lən dir mək lə ya na şı, biz 
həm də Qo şul ma ma Hə rə ka tı-
nın üzv lə ri olan La tın Ame ri ka-
sı və Af ri ka öl kə lə ri ilə si ya si, 
iq ti sa di və hu ma ni tar əla qə lə ri 
in ki şaf et di ri rik. Bu, bi zim xa ri ci 
si ya sə ti mi zin prio ri tet lə rin dən 
bi ri dir.

Ar tıq bə zi La tın Ame ri ka sı 
öl kə lə ri Er mə nis tan-Azər bay-
can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi-
şə si nin həl lin də Azər bay ca nın 
əda lət li möv qe yi ni dəs tək lə-
miş lər. Ümu mi lik də, dün ya nın 
10 öl kə si Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri nin 1992-ci il də Azər-
bay ca nın Xo ca lı şə hə rin də tö-
rət di yi qır ğı nı soy qı rı mı ak tı 
ki mi ta nı mış dır. Bu öl kə lə rin 
par la ment lə ri mü va fiq qə rar lar 

qə bul et miş lər. Növ bə ti il lər də 
biz öl kə mi zin si ya si və iq ti sa di 
po ten sia lı nı da ha da güc lən dir-
mə yə, bey nəl xalq nü fu zu mu zu 
ar tır ma ğa, bey nəl xalq təş ki lat-
lar la, ay rı-ay rı öl kə lər lə əmək-
daş lı ğı mı zı ge niş lən dir mə yə 
da vam edə cə yik. Bi zim xa ri ci 
si ya sə ti miz mil li ma raq la rın qo-
run ma sı üzə rin də qu rul muş dur 
və bu is ti qa mət də la zı mi ad-
dım lar atı la caq dır.

– Er mə nis tanAzər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin 
həl lin də hər han sı irə li lə yiş dən 
da nış maq olar  mı  ?

– Tə əs süf ə qeyd edim ki, 
xa ri ci si ya sə ti mi zin mər kə zin-
də da ya nan Er mə nis tan-Azər-
bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü-
na qi şə si nin həl lin də heç bir 
irə li lə yiş əl də edil mə miş dir. 
Er mə nis tan tə rə fi da nı şıq lar 
pro se si ni ge cik dir mək üçün 
müx tə lif bə ha nə lər dən is ti fa-
də edir və sta tus-kvo nu sax la-
ma ğa ça lı şır. Ötən ilin son la-
rın da da nı şıq lar da mü şa hi də 
edi lən can lan ma bi zə 2014-cü 
il də irə li lə yiş ola ca ğı ilə bağ-
lı mü əy yən ümid lər ver di. 
Er mə nis tan rəh bər li yi ba şa 
düş mə li dir ki, Azər bay can öz 
tor paq la rın da ikin ci er mə ni 
döv lə ti nin ya ra dıl ma sı na heç 
za man im kan ver mə yə cək-
dir. Mü na qi şə Azər bay ca nın 
əra zi bü töv lü yü çər çi və sin də 
həll edil mə li dir və həll edi-
lə cək dir. Mü na qi şə həll olun-
ma dıq ca, Er mə nis tan döv lə ti 
bü tün trans mil li və re gio nal 
la yi hə lər dən kə nar da qa la caq, 
er mə ni xal qı nın acı na caq lı və-
ziy yə ti da ha da pis lə şə cək və 
öl kə nin bü tün im kan la rı ta-
ma mi lə tü kə nə cək dir.

– Azər bay can 2015ci il də 
Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı na ev 
sa hib li yi edə cək dir. Ha zır lıq 
pro se si ne cə ge di r?

– 2014-cü il Bi rin ci Av ro pa 
Oyun la rı na ha zır lıq ba xı mın-
dan çox əhə miy yət li il dir. Bil di-
yi niz ki mi, bu cür ge niş miq yas lı 
ya rış la ra ha zır lıq pro se si 7-8 il 
vaxt tə ləb edir. Av ro pa Oyun-
la rı nı ke çir mək üçün bi zim yal-
nız iki il ya rım vax tı mız var idi. 
Əmi nəm ki, ya rış lar la əla qə dar 
bü tün məq səd lə rə na il ola ca-
ğıq. Təş ki lat Ko mi tə si ya ra dıl-
mış dır və ol duq ca məh sul dar 
fəa liy yət gös tə rir. Oyun la rın 
ke çi ri lə cə yi mə kan la rın ti kin-
ti si bu ilin so nu na dək ta mam-
la na caq dır. Am ma ha zır lıq pro-
se si müx tə lif  bi na la rın ti kin ti si 
ilə məh dud laş mır. Təh lü kə siz-
lik, nəq liy yat, Olim pi ya Kən-
di nin ya ra dıl ma sı, qo naq la rın 
və id man çı la rın yer ləş di ril mə-
si, məşq lə rin ke çi ril mə si və s. 
mə sə lə lər bö yük diq qət və səy 
tə ləb edir. Azər bay ca nın möv-
cud po ten sia lı nı, müa sir id man 
inf rast ruk tu ru nun möv cud lu-
ğu nu və bey nəl xalq təd bir lə rin 
ke çi ril mə si sa hə sin də təc rü-
bə si ni nə zə rə al saq, əmi nəm 
ki, Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nı 
göz lə ni lən dən də yük sək sə-
viy yə də təş kil edə cə yik. Fak ti ki 
ola raq, Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı 
ilə bağ lı Azər bay can da ya ra dıl-
mış stan dart lar gə lə cək Av ro pa 
Oyun la rı üçün əsas təş kil edə-
cək dir.
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Esmİra

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti, Gənc lər və İd-
man İda rə si nin təş ki lat çı lı ğı 
ilə iyu nun 27-də ra yo nun 
or ta ümum təh sil mək təb-
lə ri nin şa gird lə ri nin Azər-
bay can Res pub li ka sı nın 
Hər bi Pro ku ror lu ğu nun in-
zi ba ti bi na sın da ya ra dıl mış 
“Me mo ri al Soy qı rı mı Mu-
ze yi”nə eks kur si ya sı təş kil 
edil miş dir. Məq səd ye ni yet-
mə və gənc lər də mil li yad-
da şı for ma laş dır maq, on la-
rın və tən pər vər lik ru hun da 
tər bi yə olun ma sı işi nin güc-
lən di ril mə si dir. Mə lu mat 
üçün bil di rək ki, mu zey də 
ta rix, de por ta si ya-rep res-
si ya, soy qı rı mı və ter ror la 
bağ lı böl mə lər zi ya rət çi lə rə 
təq dim olu nur. Cə mi 320 
m2 sa hə də yer lə şən mu ze-
yin gi ri şin də Xo ca lı soy qı-
rı mı nın 20-ci il dö nü mü ilə 
əla qə dar 2012-ci il fev ra lın 
26-da Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin rəh bər li yi al tın da 100 

min dən ar tıq in sa nın Xə tai 
ra yo nu əra zi sin də yer lə şən 
“Ana ha ra yı” abi də si nə ke çi-
ril miş yü rü şü nün iri həcm li 
fo to şək li yer ləş di ril miş dir.

Mu zey xal qı mı za qar şı tö-
rə dil miş soy qı rı mı, de por ta-
si ya, hər bi ci na yət lər ba rə də 
əc nə bi və Azər bay can mü əl-
lif ə ri nin əsər lə rin dən iba rət 
zən gin ki tab fon du ilə təc hiz 
olun muş dur. Bu ra da, həm çi-
nin, qət lə ye ti ril miş dinc in-
san la rın – qa dın la rın, qo ca la-
rın, uşaq la rın fo to şə kil lə ri və 
əş ya la rı, er mə ni ter ro ru nu 

özün də əks et di rən part la dı-
cı qur ğu la rın, gül lə baş lıq la rı-
nın ha di sə ye rin dən gö tü rül-
müş nü mu nə lə ri də nü ma yiş 
et di ri lir. Bü tün böl mə lər də 
ay rı ca mə lu mat mər kə zi qu-
raş dı rıl mış dır. 

Hər bi Pro ku ror lu ğun 
Ci na yət-ax ta rış böl mə-
si nin əmə liy yat çı sı, po-
lis ma yo ru Ta hir Ka zı mov 
mu zey ba rə də eks kur si ya 
iş ti rak çı la rı na ət raf ı mə lu-
mat ver miş dir. Eks kur si ya 
mək təb li lər də də rin tə əs-
sü rat ya rat mış dır.

İyu nun 25-də Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti İl ham Əli yev bir 
qrup döv lət qul luq çu su nun 
or den və me dal lar la təl tif 
olun ma sı haq da sə rən cam 
im za la mış dır. Döv lət baş-
çı sı nın sə rən ca mı na əsa sən  
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-

miy yə ti  baş çı sı nın müa vi-
ni Vü sar İs ma yı lov “Döv lət 
qul lu ğun da fərq lən mə yə 
gö rə” me da lı ilə təl tif olun-
muş dur.

Fəa liy yə ti nə ve ri lən 
yük sək qiy mə tə gö rə Vü sar 
İs ma yı lo vu təb rik edir, ona 
ye ni uğur lar ar zu la yı rıq.

m.OrucOv

Po lis iş çi lə ri nin pe şə bay-
ra mı gü nü mü na si bə ti ilə iyu-
lun 2-də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin-
ci müa vi ni İl qar Sü ley ma nov 
Qa ra bağ uğ run da dö yüş lər də 
iş ti rak et miş po lis əmək daş-
la rı– Mil li Qəh rə man Bəx ti-
yar Al lah ver di ye vi və Mir zə 
Qu li ye vi qə bul et miş dir. RİH 
baş çı sı Apa ra tı nın Hü quq şö-
bə si nin mü di ri Yu nis Hü sey-
no vun və mət bu at nü ma yən-
də lə ri nin qa tıl dı ğı təd bir də İ. 
Sü ley ma nov çı xış edə rək hər 
iki qəh rə ma nı Po lis iş çi lə ri-
nin pe şə bay ra mı mü na si bə ti 
ilə təb rik et miş və on la ra iş-
lə rin də uğur lar ar zu la mış dır. 
O bil dir miş dir ki, Azər bay can 
po li si uzun, ta ri xi və şə rəf i bir 
yol keç miş, da xi li iş lər or qan-
la rı nın müs tə qil döv lə ti mi zə 
uy ğun for ma laş ma sın da xal-
qı mı zın ümum mil li li de ri, ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin müs-
təs na ro lu ol muş dur. Bu gün 
möh tə rəm Pre zi den ti miz İl-
ham Əli yev də po lis iş çi lə ri nə 
hə mi şə diq qət və qay ğı keş lik lə 
ya na şır: “Bu mə sə lə Bi nə qə di 
ra yo nun da da xü su si diq qət 
mər kə zin də dir. Öl kə baş çı sı-
nın tap şı rı ğı ilə ra yo nu muz da 
ya şa yan po lis əmək daş la rı na 

və Qa ra bağ uğ run da ge dən 
dö yüş lər də əlil ol muş in san-
la ra xü su si diq qət gös tə ri lir. 
On la rın prob lem lə ri nin həll 
olun ma sı üçün müm kün olan 
bü tün iş lər gö rü lür. Biz hər bi-
ri niz lə fəxr edi rik. Si zin qəh rə-
man lı ğı nız gənc lə ri miz üçün 
bö yük ör nək dir. Gənc lər də 
və tən pər vər lik hiss lə ri nin aşı-
lan ma sın da si zin ro lu nuz da-
nıl maz dır”. 

Sə mi mi qə bul üçün min-
nət dar lı ğı nı bil di rən Milli 
Qəh rə man, po lis pol kov nik-
ley te nan tı M. Qu li yev ra yon-
da on la ra gös tə ri lən mü na si-
bət dən ra zı qal dıq la rı nı söy-
lə miş dir. O qeyd et miş dir ki, 
ra yon rəh bər li yi hə mi şə Mil li 
Qəh rə man la ra xü su si qay ğı 
gös tə rir: “Bu qay ğı nı hə mi şə 
hiss et mi şik. Ra yon da ke çi ri-
lən bü tün təd bir lər də ya xın-
dan iş ti rak edi rik. Çox sağ 
olun ki, vaxt ta pıb bu gün bi zi 
qə bul et di niz”. 

Son ra hər iki qəh rə ma na 
hə diy yə lər təq dim olun muş-
dur.

Qeyd edək ki, Mil li Qəh-
rə man Mir zə Mə cid oğ lu 
Qu li yev 1974-cü il yan va rın 
11-də Bər də ra yo nu Sa at lı 
kən din də ana dan ol muş və 
1992-ci il dən Sə də rək, Ba-
ta bat, Ağ dam, Fü zu li, Tər-

tər, Ağ də rə is ti qa mət lə rin də 
ge dən dö yüş lər də rə şa dət lə 
vu ruş muş dur. M.Qu li yev iş-
ti rak et di yi dö yüş lər də PDM-
lə düş mə nin bir ne çə tan kı nı 
və çox lu say da can lı qüv və-
si ni məhv et miş dir. Qa ra bağ 
uğ run da ge dən dö yüş lər də 
gös tər di yi igid li yə gö rə ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin 1995-
ci il ap re lin 4-də im za la dı ğı 
sə rən cam la “Mil li Qəh rə-
man” adı na la yiq gö rül müş-
dür. M.Qu li yev ha zır da po lis 
pol kov nik– ley te nan tı rüt bə-
sin də Çe vik Po lis Ala yın da 
xid mət edir.

Bəx ti yar Əzi zul la oğ lu 
Al lah ver di yev isə 1974-cü 
il iyu nun 10-da Ba kı şə hə-
rin də ana dan ol muş dur. O, 
1992-ci il dən Mil li Or du nun 
sı ra la rın da hər bi xid mə tə 
baş la mış, Fü zu li, Mu rov dağ 
əmə liy yat la rın da, Qu bad lı-
nın mü da fiə sin də, 1994-cü 
il də Tər tər və Ağ də rə is ti-
qa mə tin də ağır dö yüş lər də 
qəh rə man lıq la vu ruş muş dur. 
B.Al lah ver di yev də 1995-ci il 
ap re lin 4-də ulu ön dər Hey-
dər Əli ye vin sə rən ca mı ilə 
“Mil li Qəh rə man” adı na la-
yiq gö rül müş dür. Ha zır da 
po lis ma yo ru ki mi Bi nə qə di 
Ra yon Po lis İda rə si nin 6-cı 
po lis böl mə sin də ça lı şır.

Qəhrəmanlarheçvaxt
diqqətdənkənardaqalmır

Məktəblilər“Memorial
SoyqırımıMuzeyi”ndə...

BinəqədiRİHbaşçısınınmüavini“Dövlətqulluğunda
fərqlənməyəgörə”medalıilətəltifolunmuşdur

Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si Baş As samb le ya sı nın 8 de kabr 
2012-ci il ta rix li Qə ra rı ilə 2015-ci il də I Av ro pa Olim pi ya 
Oyun la rı nın ke çi ril mə si hü qu qu Azər bay can Res pub li ka sı nın 
pay tax tı Ba kı şə hə ri nə ve ril miş dir.

2015-ci il də I Av ro pa Olim pi ya Oyun la rı nın Ba kı şə hə rin-
də la yi qin cə ke çi ril mə si ni tə min et mək məq sə di lə Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 17 yan var 2013-cü il ta rix li Fər ma nı 
ilə Təş ki lat Ko mi tə si ya ra dıl mış, Təş ki lat Ko mi tə si nə Azər bay-
can Res pub li ka sı nın bi rin ci xa nı mı, Azər bay can Res pub li ka sı 
Mil li Olim pi ya Ko mi tə si İc ra iy yə Ko mi tə si nin üz vü, UNES KO-
nun xoş mə ram lı sə fi ri Meh ri ban Əli ye va sədr tə yin edil miş dir. 

Ötən müd dət ər zin də Res pub li ka mız da Olim pi ya Oyun la-
rı na ha zır lıq la əla qə dar bö yük iş lər gö rül müş, bir çox olim pi ya 

ob yekt lə ri ti ki lib is ti fa də yə ve ril miş, bir qis min də ti kin ti və ta-
mam la ma iş lə ri sü rət lə da vam et di ri lir.

Ba kı şə hə rin də 12 iyun 2015-ci il də ke çi ri lə cək ilk Av ro pa 
Oyun la rı nın açı lış mə ra si mi nə qa lan vax tın ge ri he sab lan ma-
sı na start ve ril miş dir. 

Avropa Oyun la rı nın baş lan ma sı na bir il qal ma sı nı nə zə rə 
ala raq, Oyun la ra ha zır lıq döv rün də ra yo nun me mar lıq gör-
kə mi ni da ha da yax şı laş dır maq, qə sə bə və mik ro ra yon lar da, 
kü çə və mə həl lə lər də, park və xi ya ban lar da apa rı lan tə miz lik 
və abad lıq iş lə ri ni in ten siv və mü tə şək kil for ma da da vam et-
dir mək, bu iş lə rə ra yon ic ti ma iy yə ti ni və ge niş əha li küt lə si-
ni cəlb et mək məq sə di lə “Yer li ic ra ha ki miy yət lə ri haq qın da 
Əsas na mə”nin 6.8-ci bən di ni rəh bər tu ta raq

İl qar Sü ley ma nov Ko mis si ya nın səd ri, Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci müa vi ni

Ko mis si ya nın üzv lə ri:

Vü sar İs ma yı lov Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni

Ay gün Əli ye va Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı nın müa vi ni

Ra miz Gö yü şov Əra zi ida rə et mə və yer li özü nüi da rə et mə or qan la rı ilə iş şö bə si nin mü di ri

Yu nis Hü sey nov Hü quq şö bə si nin mü di ri

Nu ri də Al lah ya ro va İc ti mai-si ya si və hu ma ni tar mə sə lə lər şö bə si nin mü di ri

Yəh ya Əli yev So si al-iq ti sa di in ki şa fın təh li li və proq noz laş dı rıl ma sı şö bə si nin mü di ri

Əda lət Rə cə bov Ra yon tə sər rü fa tı şö bə si nin mü di ri

El nur İma nov Sə nəd lər lə və və tən daş la rın mü ra ci ət lə ri ilə iş şö bə si nin mü di ri

Anar Sə fə rov Sa kin lə rin Mü ra ciə ti Xid mə ti nin rəi si

Qüd si Bay ra mov Bi nə qə di Ra yon Gənc lər və İd man İda rə si nin rəi si

Azər Məm mə dov Bi nə qə di Ra yon Mən zil-Kom mu nal Tə sər rü fa tı Bir li yi nin rəi si

El man Se yi dov Bi nə qə di Ra yon Po lis İda rə si İc ti mai təh lü kə siz lik şö bə si nin rəi si

Fə dai Ha cı yev Bi nə qə di Ra yon Gi gi ye na və Epi de mio lo gi ya Mər kə zi nin di rek to ru

İl qar Zey na lov Bi nə qə di Ra yon Bay tar lıq Sa hə si nin rəi si

4.  Ko mis si ya nın səd ri, ra yon ic ra ha ki miy yə ti baş çı sı nın bi rin ci müa vi ni İl qar Sü ley ma no va tap şı rıl sın ki:
•  Sə rən cam la təs diq edil miş Təd bir lər Pla nı nın ic ra sı nı cid di nə za rə tə gö tür sün və təd bir lə rin ic ra sı ba rə də mün tə zəm 

ola raq Binəqədi Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti baş çı sı na mə lu mat ver sin;
•  La yi hə nin ic ra sı müd də tin də zə ru rət ya ran dıq ca Təd bir lər Pla nı na mü va fiq əla və lər və də yi şik lik lər edil mə si nə da ir 

tək lif ə ri ni ha zır la ya raq təs diq üçün təq dim et sin.
5. Sə rən ca mın ic ra sı na nə za rə ti öz üzə rim də sax la yı ram.

Xa ləd din İs gən də rov,
Binəqədi rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı 

Azərbaycan Respublikası
Bakı şəhəri Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının

S Ə R Ə N C A M I
2015-ci ilin iyun-iyul ay la rın da Ba kı şə hə rin də I Av ro pa Olim pi ya Oyun la rı nın ke çi ril mə si ilə əla qə dar  

Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin də gö rül mə si nə zər də tu tu lan iş lər haq qın da

QƏ RA RA AlI RAM:
1.  I Av ro pa Oyun la rı na ha zır lıq la əla qə dar 1 iyul 2014-cü il dən eti ba rən da vam lı ola raq mər hə lə li şə kil də Bi nə qə di ra yo nu 

əra zi sin də “Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si nin hə ya ta ke çi ril mə si nə baş lan sın.
2. “Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si nin hə ya ta ke çi ril mə si ilə əla qə dar Təd bir lər Pla nı təs diq edil sin.
3. Təd bir lər Pla nı nın ic ra sı nı tə min et mək məq sə di lə aşa ğı da kı tər kib də Ko mis si ya ya ra dıl sın:

NOvruZNOvruZOv

Hə yat da hər han sı bir il-
kə im za at maq hə mi şə çə tin, 
am ma şə rəf i iş ol muş dur. Bu 
iş qlo bal miq yas da baş ve rən-
də xü su si əhə miy yət da şı yır 
və ta ri xi ha di sə yə çev ri lir. Ta-
rix də ilk də fə ke çi ri lən I Av ro-
pa  Oyun la rı nın Azər bay ca nın 
bəx ti nə düş mə si bö yük nai liy-
yət dir. La kin bu mə sə lə ni yal-
nız “bəxt” ami li nə  bağ la maq 
ol maz. Çün ki bu bəx tin ar xa-
sın da sü rət lə ge dən iq ti sa di 
in ki şaf, hə ya tın bü tün sa hə lə ri 
ilə ya na şı id man sa hə sin də də 
güc lü mad di-tex ni ki ba za nın 
ya ra dıl ma sı, bey nəl xalq ya rış-
lar da, qi tə tur nir lə rin də, Av ro-
pa və dün ya çem pio nat la rın da 
qa za nı lan qə lə bə lər, qran-pri-
lər, fəx ri fər man lar du rur. Xü-
su si lə, Olim pi ya hə rə ka tın da 
fə al lıq gös tə rməsi, Olim pi ya 
Oyun la rın da hər də fə da ha 
ge niş id man çı he yə ti lə təm sil 
olu nması, da ha çox qı zıl, gü-
müş və bü rünc me dal la rın əl də 
edil mə si, nə ti cə eti ba ri lə Azər-
bay ca nın dün ya da il dən-ilə ar-
tan nü fu zu nun bər qə rar ol ma sı  
2015-ci il də I Av ro pa Oyun la rı-
nın öl kə miz də ke çi ril mə si qə-
ra rı nın ve ril mə sin də həl le di ci 
rol oy na mış dır. Bu da ha çox 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin uğur lu xa ri ci si ya sə ti-
nin par laq tə za hü rü ki mi Azər-
bay can ta ri xi nə ya zı lan şə rəf i  
sə hi fə dir. 

Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si-
nin qə bul et di yi qə rar dan ke çən 
müd dət də oyun la ra ha zır lıq iş-
lə ri nin sü rə ti və miq ya sı xeyli 
art mış dır. Hey dər Əli yev Fon-
du nun pre zi den ti, UNESCO və 
ISES CO ki mi nü fuz lu bey nəl-
xalq təş ki lat la rın sülh mə ram lı 

sə fi ri, Azər bay can Res pub li ka sı 
Mil li Olim pi ya Ko mi tə si İc ra iy-
yə Ko mi tə si nin üz vü, Azər bay-
ca nın bi rin ci xa nı mı Meh ri ban 
Əli ye va nın baş çı lıq et di yi Təş-
ki lat Ko mi tə si nin apar dı ğı gər-
gin və məq səd yön lü işin sə mə-
rə si göz qa ba ğın da dır. Av ro pa 
Oyun la rı nın ke çi ri lə cə yi id man 
qur ğu la rı nın ti kin ti si və tək mil-
ləş di ril mə si dün ya stan dart la rı-
na uy ğun və yük sək key fiy yət lə 
ge dir.

Av ro pa Oyun la rı nın ke çi-
ri lə cə yi ta rix ya xın laş dıq ca öl-
kə mi zin bü tün böl gə lə rin də, 
ən çox da pay taxt da və onun 
ra yon la rın da bu mü hüm ha di-
sə nin ki ne tik hə yə ca nı ar tır və 
ye ni ça lar lar la üzə çı xır. Bu is ti-
qa mət də Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin baş la dı ğı fəa-
liy yət təq di rə la yiq dir. İc ra baş-
çı sı nın bu gün lər də im za la dı ğı 
mü va fiq sə rən cam və bun dan 
irə li gə lən təd bir lər proq ra-
mı Azər bay ca nı dün ya da ta nı-
da caq və təb liğ edə cək iri bir 
ad dım da Bi nə qə di ra yo nu nun 
və onun ic ra or qan la rı nın, ha-
be lə ic ti mai-si ya si təş ki lat la-
rı nın və sa kin lə ri nin  üzə ri nə 
dü şən öh də lik lə rin bü töv pa-
no ra mı nı ya ra dır. Sə rən cam da 
bil di ri lir ki,  I Av ro pa Oyun la-
rı na ha zır lıq la əla qə dar 1 iyul 
2014-cü il dən eti ba rən da vam lı 
ola raq mər hə lə li şə kil də Bi nə-
qə di ra yo nu əra zi sin də “Tə miz 
Bi nə qə di” la yi hə si nin hə ya ta 
ke çi ril mə si nə baş lan sın. Sə rən-
cam dan irə li gə lən və zi fə lə rin 
ope ra tiv həl li üçün ic ra baş çı sı-
nın bi rin ci müa vi ni İl qar Sü ley-
ma no vun sədr li yi ilə ko mis si ya 
ya ra dıl mış dır. Ar tıq ko mis si ya 
öz işi nə baş la mış və mü va fiq iş 
pla nı tər tib olun muş dur. Gö rü-
lə cək iş lə rin əha tə dai rə si in di-

yə dək gö rün mə miş də rə cə də 
ge niş dir. Ma raq lı bu ra sı dır ki, 
iş pla nın da ənə nə vi ste reo tip 
və əta lət li təd bir lər dən mak si-
mum im ti na edil miş, ta ma mi lə 
ye ni lik çi lik ab-ha va sı ilə diq qə-
ti cəlb edən və müa sir dün ya da 
qə bul olu nan me tod və nor ma-
tiv lə rə üs tün lük ve ril miş dir. 

Təd bir lər pla nı şər ti ola raq 
4 ye rə bö lün müş dür. İlk bö lüm 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si nin 
təb li ğat və maa rif ən dir mə iş lə-
ri nin təş ki li” ad la nır. Bu mər hə-
lə də gö rü lən iş lər lə əha li ni və 
tə sər rü fat sub yekt lə ri ni mə lu-
mat lan dır maq la ya na şı, ma raq lı 
ak si ya la rın da təş ki li gün dəm-
də dir. Mə sə lən, üzə rin də “Tə-
miz Bi nə qə di” lo qo su nun təs vir 
olun du ğu ge yim lə rin – köy nək, 
pa paq; əş ya la rın – bay raq, qə-
ləm, blok not, bre lok və sai rə lə-
rin ha zır lan ma sı, tə bii ki, maa-
rif ən dir mə ilə bir gə ak si ya nın 
po pul yar laş ma sı na xid mət edə-
cək dir. Məi şət tul lan tı la rı kon-
tey ner lə ri nin üz ərin də həkk 
edil miş lo qo isə sa kin lə ri diq-
qət li ol ma ğa ça ğı ra caq dır. Bu 
böl mə də SMS gön də riş lə ri və 
fəş möb ye ni yet mə və gənc lə-
rin bi la va si tə tə miz lik ay lı ğı nın 
fə al iş ti rak çı sı na çev ril mə si ni 
tə min edə cək dir.

 Təd bir lər pla nı nın ikin ci 
böl mə si sti mul laş dı rı cı xa rak-
ter də dir. “Ən tə miz ob yekt”, 
“Ən tə miz uşaq bağ ça sı”, “Nü-
mu nə vi sə hiy yə mü əs si sə si”, 
“Ən tə miz fər di ev” və sai rə 
bu tip li mü sa bi qə lər, ti ca rət və 
məi şət ob yekt lə rin də, is ti ra hət 
və mə də niy yət park la rın da, iri 
sə na ye mü əs si sə lə rin də gö rüş-
lə rin ke çi ril mə si ay lı ğın küt lə-
vi ləş mə sin də əsas lı rol oy na-

ya caq dır. Av to nəq liy yat va si tə-
lə ri nin saz və ziy yət də is tis ma-
rı na nə za rə tin güc lən di ril mə si 
tə miz lik lə bağ lı eko lo ji mü hi tin 
da ha da sağ lam laş dı rıl ma sı işi-
nə töh fə ola caq dır. 

Ha zır da Bi nə qə di də abad-
lıq-qu ru cu luq iş lə ri sü rət lə 
apa rı lır, ra yo nun si ma sı gün-
dən-gü nə gö zəl lə şir və müa sir-
lə şir. Tə bii ki, bu is ti qa mət də 
əha li nin mən zil-məi şət şə rai-
ti nin yax şı laş dı rıl ma sı ilə ba-
həm, şə hə rin me mar lıq gö rü-
nü şü nün özü nə məx sus lu ğu da 
in ki şaf edir. Bu mə na da, mə də-
ni ya şa yış nor ma la rı nın qo run-
ma sı bö yük əhə miy yət kəsb 
edir. Təd bir lər pla nı nın üçün-
cü böl mə si məhz bu mə sə lə yə 
diq qə tin ar tı rıl ma sı məq sə di lə 
ke çi ri lə cək ak si ya lar la zən gin-
dir. Kü çə lər də yol ni şan la rı nın 
nor ma tiv lə rə ca vab ver mə si, 
yol kə nar la rın da və mey dan lar-
da xal ça-pa laz la rın ne cə gəl di 
yu yul ma sı na, an ti sa ni tar kü çə 
ti ca rə ti nə son qo yul ma sı bu 
böl mə də gö rü lə cək iş lər dən 
do ğan baş lı ca nə ti cə dir.

La yi hə nin so nun cu – dör-
dün cü böl mə si nin ma hiy yə ti 
ilə ta nış lıq sü but edir ki, tə miz-
lik ay lı ğı sa də cə mü əy yən müd-
dət üçün de yil, dai mi ola raq bu 
işin da vam et di ril mə si məq sə-
di lə ke çi ri lir. Bu möv zu da jur-
na list lər ara sın da ya zı mü sa-
bi qə si nin təş ki li, so si al çar xın 
ha zır lan ma sı, sa kin lər ara sın da 
ay lı ğın ye ku nu üz rə rəy sor-
ğu su nun ke çi ril mə si, Av ro pa 
Oyun la rı za ma nı sə li qə-sah-
ma nı tə min et mək lə ya na şı, əl-
də edil miş sə viy yə nin son ra lar 
da ha da ge niş lən di ril mə si nə 
zə min ya ra dır.

“TəmizBinəqədi”layihəsiçərçivəsində...
“Azərbaycan bu gün dünyada və Avropada idman dövləti 
kimi tanınır”.

İlham əlİyev,  
Azərbaycan respublikasının Prezidenti 
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Tədbirin icrası İcra vaxtı Ünvan İcraçılar İcrasına məsul şəxs Qeyd

 I. «Təmiz Binəqədi» layihəsinin təbliğat və maarifləndirmə işlərinin təşkili

1.1. Sərəncamın və tədbirlər planının mətninin “Binəqədi” qəzetində dərc edilməsi, internet 
saytlarında və sosial şəbəkələrdə yayılması

iyulun 5-dək  N.Allahyarova – İctimai-siyasi və humanitar məsələlər 
şöbəsinin müdiri

A.Əliyeva - Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini

 

1.2. «Təmiz Binəqədi» layihəsinin keçirilməsi barədə bildirişlərin hazırlanması, sakinlərə və rayon 
ərazisində fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinə paylanması (Sakinlərin Müraciət Xidməti 
-1646-ya zəng gəldikdə operatorun layihə barədə avtomatlaşdırılmış məlumat verməsi)

iyulun 5-dək Rayon ərazisi Rayon İcra Hakimiyyəti, Sakinlərin Müraciət Xidməti, 
Qəsəbə və Sahə İnzibati Ərazi Dairələri üzrə 
nümayəndəliklər, Bələdiyyələr, Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfat Birliyi və Xüsusi təyinatlı Mənzil-Kommunal 
İstismar Sahələri

müvafiq komissiya  

1.3. “Təmiz Binəqədi” loqosunun, posterlərin, xüsusi geyim formalarının və zəruri ləvazimatların 
(köynək, papaq, bayraq, qələm, bloknot, ramazan ayının təqviminin, brelokların və bukletlərin) 
hazırlanması və animasiyalı binalarda loqonun əks etdirilməsi

iyulun 5-dək Azadlıq prospekti N.Allahyarova – İctimai-siyasi və humanitar məsələlər 
şöbəsinin müdiri, Y.Əliyev-Sosial iqtisadi inkişafın təhlili və 
proqnozlaşdıırlması şöbəsinin müdiri, Ə.Rəcəbov-Rayon 
təsərrüfat şöbəsinin müdiri, Q.Bayramov -Binəqədi Rayon 
Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi

A.Əliyeva - Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini

 

1.4. Məişət tullantıları konteynerlərinin üzərində «Təmiz Binəqədi» sözlərinin və loqosunun yazılması iyulun 15-dək Rayon ərazisi Ə.Rəcəbov-Rayon təsərrüfat şöbəsinin müdiri, Mənzil-
Kommunal Təsərrüfat Birliyi və Bələdiyyələr

İ.Süleymanov- Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının birinci 
müavini

 

1.5. Rayon sakinlərinə və təsərrüfat subyektlərinin rəhbərlərinə «Təmiz Binəqədi» layihəsinin 
keçirilməsi barədə SMS-lərin göndərilməsi

iyulun 10-dək  R.Göyüşov – Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə 
orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri

A.Əliyeva - Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini

 

1.6. «Təmiz Binəqədi» layihəsi barədə treninq və seminarların keçirilməsi, söhbətlərin aparılması:

mütəmadi

 

 N.Allahyarova – İctimai-siyasi və humanitar məsələlər 
şöbəsinin müdiri,Q.Bayramov -Binəqədi rayon Gənclər və 
İdman İdarəsinin rəisi

A.Əliyeva - Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini

davamlı olaraq 
digər ünvanlarda

1.6.1. uşaqların maarifləndirilməsi üçün məktəbəqədər tədris müəssisələrinin müəllimlərinə; YAP Binəqədi 
Rayon Təşki-
latının akt zalında

1.6.2. xüsusi ekspert və mütəxəssislərin (din xadimləri, həkimlər, hüquqşünaslar və s.) iştirakı ilə 
görüşlərin keçirilməsi.

H.Əliyev adına 
istirahət parkında 

1.7. «Təmiz Binəqədi» fəşmobunun keçirilməsi. iyul 2014 və 
may 2015-də

rayon ərazisində YAP Binəqədi Rayon Təşkilatı və Binəqədi Gənclər və 
İdman idarəsi

A.Əliyeva - Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini

Təkrarlana bilər

II. layihənin həyata keçirildiyi müddətdə müxtəlif xarakterli tədbirlərin, müsabiqələrin və aksiyaların keçirilməsi

2.1. Rayon ərazisində yerləşən özəl sektora aid olan obyektlər arasında “Ən təmiz obyekt”; iyulun 10-dək “Hollivud” iş 
mərkəzində

Y.Əliyev – Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və 
proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri, Y.Ağayev -Binəqədi 
Sahibkarları İctimai Birliyinin sədri

V.İsmayılov-Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini

 

2.2. “Ən təmiz uşaq bağçası”;
iyulun 10-dək YAP Binəqədi 

Rayon 
Təşkilatının akt 
zalında N.Allahyarova – İctimai-siyasi və humanitar məsələlər 

şöbəsinin müdiri, Ə.Rəcəbov -Rayon təsərrüfatı 
şöbəsinin müdiri, R.Göyüşov- Ərazi idarəetmə və yerli 
özünüidarəetmə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri 

İ.Süleymanov- Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının birinci 
müavini, A.Əliyeva-Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının müavini

 

2.3. «Nümunəvi səhiyyə müəssisəsi»;

2.4. «Ən təmiz məktəb»; sentyabrın 
15-dək

2.5. «Ən təmiz Mənzil-Kommunal İstismar Sahəsi ərazisi»;

iyulun 10-dək

Mənzil-
Kommunal 
Təsərrüfat 
Birliyində

2.6. «Ən təmiz fərdi ev» müsabiqələrinin elan edilməsi müvafiq 
ərazilərdə

2.7. “Polietilensiz gün” devizi altında aksiyanın keçirilməsi:

ayda 1 dəfə Rayon ərazisi

Rayon İcra Hakimiyyəti, Qəsəbə və Sahə İnzibati Ərazi 
Dairələri üzrə nümayəndəliklər, Bələdiyyələr, Mənzil-
Kommunal Təsərrüfat Birliyi və Xüsusi təyinatlı Mənzil-
Kommunal İstismar Sahələri

müvafiq komissiya  

2.7.1. polietilən tullantılarının yığılıb aidiyyəti üzrə təhvil verilməsi

2.8. Məişət tullantılarının çeşidlənməsi tədbirinin keçirilməsi mütəmadi 9-cu mikrorayon, 
A.Məmmədov 
küçəsi 115; 
Azadlıq 
prospekti 20; 6-cı 
mikrorayon

Ə.Rəcəbov - Rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri, 
R.Göyüşov- Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə 
orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri, Q.Bayramov - Binəqədi 
Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi, A.Məmmədov - 
Binəqədi Rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin 
rəisi

müvafiq komissiya davamlı olaraq 
digər məhəllələrdə

2.9. Təmizliklə bağlı tərbiyəvi tədbirlərin keçirilməsi: mütəmadi rayon ərazisində R.Göyüşov- Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə 
orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri, Ə.Rəcəbov - Rayon 
təsərrüfatı şöbəsinin müdiri, Y.Əliyev – Sosial-iqtisadi 
inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri, 
Q.Bayramov - Binəqədi Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin 
rəisi, A.Məmmədov - Binəqədi Rayon Mənzil-kommunal 
Təsərrüfatı Birliyinin rəisi

müvafiq komissiya  

2.9.1. ticarət və iaşə obyektlərində;

2.9.2. istirahət və mədəniyyət parklarında.

2.10. Rayon ərazisində yerləşən nəqliyyat müəssisələrinin, ağır tonnajlı nəqliyyat vasitələri olan 
obyektlərin, beton zavodlarının rəhbərləri ilə görüşün keçirilməsi

iyulun 2-ci 
həftəsi

Rayon İcra 
Hakimiyyətinin 
kiçik akt zalı

Ə.Rəcəbov - Rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri, 
Y.Hüseynov - Hüquq şöbəsinin müdiri, Rayon Polis 
İdarəsi, Y.Əliyev – Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və 
proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri 

İ.Süleymanov- Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının birinci 
müavini

 

2.11. Yanma mexanizmləri nasaz olan bütün növ nəqliyyat vasitələrinin rayon ərazisində hərəkətinin 
məhdudlaşdırılması barədə zəruri tədbirlərin görülməsi

mütəmadi rayon ərazisi  Ə.Rəcəbov - Rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri

2.12. Rayon ərazisində yerləşən beton zavodlarından tikinti obyektlərinə beton daşıyan maşınlar 
tərəfindən yollara beton qarışığı tökən nəqliyyat vasitələrinin sahiblərinə qarşı ciddi tədbirlərin 
görülməsi 

mütəmadi rayon ərazisi Y.Hüseynov - Hüquq şöbəsinin müdiri, C.Ələkbərov – 
Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi şöbəsinin 
rəisi

  

2.13. Layihə çərçivəsində həftənin şənbə günləri təmizlik günlərinin keçirilməsi, görülmüş işlər 
barədə hesabatların aidiyyəti şöbələrə və ümumiləşdirilərək rəhbərliyə təqdim edilməsi (təmizlik 
keçirilən ərazinin əvvəlki və sonrakı şəkillərinin hesabat əlavə edilməsi)

Şənbə günləri Rayonun bütün 
ərazisində

Qəsəbə və Sahə İnzibati Ərazi Dairələri üzrə 
nümayəndəliklər, bələdiyyələr, idarə, müəssisə və təşkilat 
rəhbərləri

Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının 
müavinləri və Aparatın şöbə 
müdirləri

 

2.14. Ekoloji cəhətdən çirklənmiş ərazilərin bərpa edilməsi və yerində uşaq idman meydançalarının 
salınması

layihənin icrası 
müddətində

müvafiq 
ərazilərdə

Ə.Rəcəbov - Rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri,R.Göyüşov- 
Ərazi idarəetmə və yerli özünüidarəetmə orqanları ilə iş 
şöbəsinin müdiri,Q.Bayramov - Binəqədi Rayon Gənclər və 
İdman İdarəsinin rəisi 

İ.Süleymanov - Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının birinci 
müavini,A.Əliyeva - Rayon İcra 
Hakimiyyəti başçısının müavini 

 

III. «Təmiz Binəqədi» layihəsinin həyata keçirildiyi müddət ərzində ərazilərdə aparılması zəruri olan nəzarət tədbirləri.

3.1. Su, qaz, elektrik, istilik və rabitə xətlərinin çəkilişi ilə əlaqədar qazıntı işlərinin aparılması zamanı 
“Tikinti norma və qaydaları”na əməl olunmasına və kommunikasiya xətlərində baş vermiş qəzalar 
nəticəsində qəza yerlərinin bərpa edilməsinə nəzarətin gücləndirilməsi

mütəmadi Rayonun bütün 
ərazisində

Ə.Rəcəbov - Rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri, aidiyyəti 
müəssisələrin rəhbərləri, Mənzil-Kommunal Təsərrüfat 
Birliyi,Qəsəbə və Sahə İnzibati Ərazi Dairələri üzrə 
nümayəndəliklər

İ.Süleymanov – Binəqədi Rayon 
İcra Hakimiyyəti başçısının birinci 
müavini

 

3.2. Piyadaların hərəkət etdiyi yerlərdə nəqliyyat vasitələrinin dayanmasının qarşısının alınması, 
piyadaların və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətini tənzimləyən yol nişanlarının və xəttlərinin 
çəkilməsi

Y.Hüseynov-Hüquq şöbəsinin müdiri,Ə.Rəcəbov - Rayon 
təsərrüfatı şöbəsinin müdiri,N.İsmayılov-Binəqədi Rayon 
Polis İdarəsinin rəisi, Mənzil-Kommunal Təsərrüfat 
Birliyi,Qəsəbə və Sahə İnzibati Ərazi Dairələri üzrə 
nümayəndəliklər

3.3. Səkilərdə, meydanlarda, küçələrdə minik maşınlarının, xalça və palazların yuyulmasının qarşısının 
alınması

3.4. Müəyyən olunmamış yerlərdə aparılan küçə ticarətinin qarşısını almaq üçün zəruri tədbirlərin 
görülməsi

mütəmadi rayon ərazisində  Y.Əliyev - Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və 
proqnozladırılması şöbəsinin müdiri, N.İsmayılov-Binəqədi 
Rayon Polis İdarəsinin rəisi, Gigiyena və Epidemiologiya 
Mərkəzi, Baytarlıq sahəsi, Qəsəbə və sahə inzibati ərazi 
dairələri üzrə nümayəndələr,Bələdiyyə sədrləri

müvafiq komissiya  

3.5. Vətəndaşlar və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tərəfindən aparılann təmir-tikinti 
işləri zamanı istifadə olunan tikinti materiallarının və əmələ gələn tullantıların əhalinin ümumi 
istifadə yerlərinə, eyni zamanda məişət tullantıları meydançalarına atılmasının qarşısının alınması, 
cavabdeh şəxslər barəsində ciddi tədbirlərin görülməsi

Müntəzəm 
olaraq

Rayonun bütün 
ərazisində

Ə.Rəcəbov - Rayon təsərrüfatı şöbəsinin müdiri,Rayon 
İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının şöbə müdirləri təhkim 
olunduqları ərazi üzrə, N.İsmayılov-Binəqədi Rayon Polis 
İdarəsinin rəisi, Qəsəbə və Sahə İnzibati Ərazi Dairələri 
üzrə nümayəndəliklər, Bələdiyyələr, Mənzil-Kommunal 
Təsərrüfat Birliyi və Xüsusi təyinatlı Mənzil-Kommunal 
İstismar Sahələri

müvafiq komissiya  

IV. layihənin yekunu olaraq Kütləvi İnformasiya Vasitələri ilə iş və ictimai rəyin öyrənilməsi

4.1. Layihənin gedişinin kütləvi informasiya vasitələrində və sosial şəbəkələrdə işıqlandırılması layihənin icrası 
müddətində

 N.Allahyarova - İctimai-siyasi və humanitar məsələlər 
şöbəsinin müdiri, R.Əliyeva - İnformasiya təminatı və 
təhlil sektorunun müdiri,J.Tofiqqızı - YAP Binəqədi Rayon 
Təşkilatının fəalı 

A.Əliyeva - Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini

 

4.2. «Təmiz Binəqədi» mövzusunda jurnalistlərin yazı müsabiqəsinin elan edilməsi iyulun 22-dək YAP Binəqədi 
Rayon 
Təşkilatının akt 
zalı

N.Allahyarova -İctimai-siyasi və humanitar məsələlər 
şöbəsinin müdiri 

A.Əliyeva - Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini

4.3. «Təmiz Binəqədi» adlı sosial çarxın çəkilməsi layihənin icrası 
müddətində

 
müvafiq 
ərazilərdə

N.Allahyarova - İctimai-siyasi və humanitar məsələlər 
şöbəsinin müdiri,Q.Bayramov -Binəqədi Rayon Gənclər və 
İdman İdarəsinin rəisi

A.Əliyeva - Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini

 

4.4. «Tullantıdan sənətə» müsabiqəsinin keçirilməsi avqust ayında

4.5. «Təmiz Binəqədi» layihəsinin nəticələri barədə rayon sakinləri arasında rəy sorğusunun 
keçirilməsi

hər rübdən 
sonrakı ayın 
10-dək

rayon ərazisində N.Allahyarova - İctimai-siyasi və humanitar məsələlər 
şöbəsinin müdiri

A.Əliyeva - Rayon İcra Hakimiyyəti 
başçısının müavini
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maİlaĞaxaNOv

Pay tax tın son il lər sü-
rət lə abad la şan, gö zəl lə şən 
mə kan la rın dan olan  Bi nə-
qə di ra yo nun da ge niş miq-
yas lı abad lıq-qu ru cu luq və 
ye ni dən qur ma iş lə ri uğur la 
da vam et di ri lir. Bu pro ses də 
Mən zil Kom mu nal Tə sər rü-
fat Bir li yi də (MKTB) ya xın-
dan iş ti rak edir.

Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti nin si fa ri şi və 
MKTB-nin təş ki lat çı lı ğı ilə 
ötən müd dət ər zin də ra yon-
da xey li iş lər gö rül müş, köh-
nə, ba xım sız mə həl lə lə rin 
gör kə mi ta nın maz də rə cə də 
də yiş miş, in san lar da bö yük 
ra zı lıq do ğu ran is ti ra hət gu-
şə lə ri ya ra dıl mış, ya şıl lıq lar 
sa lın mış dır. Hə min mə həl-
lə lər də ki ya şa yış bi na la rı nın 
fa sad la rı ye ni lən miş, gi riş qa-
pı la rı kod laş dı rıl mış, hə yət-
lər də is ti ra hət köşk lə ri, otu-
ra caq lar, uşaq lar üçün əy lən-
cə qur ğu la rı qu raş dı rıl mış dır.

Bə zi mə həl lə lər də in şa 
edil miş müa sir tip li “xe yir-şər” 
ev lə ri zə ru ri ava dan lıq la təc hiz 
edi lə rək sa kin lə rin is ti fa də si-
nə ve ril miş dir. Bir ne çə qə sə-
bə də, mik ro ra yon da kü çə lə rə 
və mə həl lə da xi li yol la ra as falt 
ör tü yü dö şən miş, müa sir kü çə 
fə nər lə ri, ye ni, ya ra şıq lı da ya-
na caq lar qu raş dı rıl mış dır. Əra-
zi də ki bi na la rın fa sad la rı tə mir 
olun muş, çar daq la rı müa sir 
tə ləb lə rə uy ğun ye ni dən qu-
rul muş dur.  Gö rü lən təd bir lər 
çər çi və sin də əra zi lər də qu ru-
muş ağac lar kə sil miş, əvə zin də 

ye ni ağac və bə zək kol la rı əkil-
miş, ya şıl laş dır ma iş lə ri apa rıl-
mış dır. Bir söz lə, mə həl lə və 
park lar da sa kin lə rin nor mal 
is ti ra hə ti üçün bü tün müm kün 
təd bir lər hə ya ta ke çi ril miş dir.

Bir li yin rəi si Azər Məm-
mə dov qə ze ti mi zin sor ğu su-
na ca vab ola raq bil dir miş dir 
ki, 2014-cü ilin may-iyun ay-
la rın da MKTB-nin əra zi sin-
də iş lər uğur la da vam et di-
ril miş dir: “Ha zır da 102 say lı 
MKİS-in əra zi sin də - Z.Bün-
ya dov pros pek ti bo yun ca 19, 
21, 23, 13, 11, 11b, 9, 7, 7a, 9 

say lı bi na lar da,  Ə.Nax çı va ni 
kü çə sin də 6, 27, 28, 29 say lı 
bi na lar da, 108 say lı MKİS-in 
əra zi sin də -  H.Ba ba şov kü çə-
sin də 12, 13, 14, 15, 20 və 21 
say lı bi na lar da əsas lı tə mir iş-
lə ri hə ya ta ke çi ri lir. İ.Da da şov 
kü çə sin də 71 say lı, 10 gi riş li 
bi na nın özü lün də üz lə mə, 
79 say lı MKİS-in əra zi sin də - 
H.Ba ba şov və S.Məm mə do va 

kü çə lə rin də 201, 203, R.Beh-
bu dov kü çə sin də 1a, 1b say lı 
bi na la rın fa sad la rı nın əsas lı 
tə mi ri iş lə ri hə ya ta ke çi ri lir. 

108 say lı MKİS-in əra zi-
sin də – H.Ba ba şov kü çə si bo-
yun ca bi na la rın gi riş lə ri nin 
əsas lı tə mir iş lə ri da vam et-
di ri lir. Ə.Nax çı va ni kü çə sin-
də 27, 28 və 29 say lı bi na la rın 
gi riş lə ri nin pi lə kən lə ri nin 
üz lən mə si hə ya ta ke çi ri lir. 
8-ci mik ro ra yon əra zi sin də - 
Azad lıq pros pek tin də bir ne-
çə  bi na nın gi riş lə ri nin əsas lı 
tə mir iş lə ri apa rı lır. 6-ci mik-

ro ra yon da İ.Da da şov kü çə sin-
də 91 say lı bi na nın gi ri şi tə-
mir olu nur. 7-ci mik ro ra yon-
da, F.Mə li kov kü çə si 2a say lı 
bi na da  2.155 kvad rat metr 
yum şaq dam ör tü yü əsas lı tə-
mir olun muş dur.

“Azə ri qaz” ASC tə rə fin-
dən S.Bəh lul za də kü çə si ilə 
Ə.Rə cəb li, A.Gə ray bəy li kü-
çə si ara sın da dia met ri 300 

mm qaz xət ti çə kil miş dir. 
92 say lı MKİS-in əra zi sin də 
- 9-cu mik ro ra yon M.Cə lal 
kü çə si 115 say lı bi na nın ar xa-
sı və 8-ci mik ro ra yon N.Nə-
ri ma nov kü çə si 85 və 77 say lı 
bi na la rın ar xa tə rə fi abad laş-
dı rıl mış və əra zi də ye ni park 
sa lın ma sı is ti qa mə tin də işə 
baş la nıl mış dır. Adı çə ki lən 
əra zi lər də ar tıq de ko ra tiv 
ağac və kol la rı əki lir”. 

A.Məm mə do vun söz lə-
ri nə gö rə, ha zır da İ.Da da şov 
kü çə sin də, 72 say lı bi na nın 
qar şı sın da yer lə şən möv-

cud “xe yir-şər” evin də əsas-
lı tə mir iş lə ri so na çat dı rı lır. 
“Bak lift” İs teh sa lat Bir li yi 108 
say lı MKİS-nin əra zi sin də - 
H.Ba ba şov kü çə sin də 19, 20, 
21 say lı bi na la rın lift ka bi na-
la rı nın tə mi ri ni da vam et di-
rir. Bun dan baş qa, “Azə ris ti-
lik təc hi zat” ASC tə rə fin dən 
Ə.Nax çı va ni kü çə si 24a, 27, 
28, 29, 26, 26a say lı bi na la ra 

ye ni is ti lik və iç mə lu su xət ti-
nin çə kil mə si nə baş lan mış dır.

“Azə ris ti lik təc hi zat” ASC 
tə rə fin dən pi lot la yi hə üz rə 
N.Nə ri ma nov kü çə si 23a və 
S.S.Axun dov kü çə si 8 say lı 
bi na la rın qar şı sın da qa zan xa-
na ti kin ti si nin ha zır lıq iş lə ri 
apa rı lır. Ey ni za man da, 6-cı 
mik ro ra yon əra zi sin də mə-
həl lə da xi li is ti lik xət lə ri nin 
də yiş di ril mə si hə ya ta ke çi-
ri lir. Dər nə gül ya şa yış mas-
si vin də, Ə.Nax çı va ni kü çə si 
24a, 27, 28, 29, 26, 26a say lı 
bi na la ra ye ni is ti lik və iç mə-
li su xət lə ri nin də yiş di ril mə si 
pro se si da vam et di ri lir.

MKTB-nin si fa ri şi əsa sın-
da may və iyun ay la rın da Yan-
ğın dan Mü ha fi zə Cə miy yə ti 
tə rə fin dən 6, 7, 8, 9-cu mik-
ro ra yon la rın əra zi sin də tüs tü 
və ha va də yiş mə ka nal la rı nın 

tə miz lən mə si məq sə di lə 433 
mən zi lə ba xış ke çi ril miş və 
tə miz lən mə yə eh ti ya cı olan 
mən zil lə rin tüs tü ka na lı tam 
tə miz lən miş dir. 

May ayı ər zin də MKTB-
nin si fa ri şi əsa sın da 7-ci və 
8-ci mik ro ra yon əra zi sin də 
21 min 110 kvad rat metr as falt 
ör tü yü çə kil miş dir.

Ba kı Şə hər Mən zil Kom-
mu nal Tə sər rü fa tı De par-
ta men ti nin si fa ri şi əsa sın da 
72 say lı MKİS-in əra zi sin də 
81 say lı, 8-ci mik ro ra yon da 
“Azad lıq” pros pek tin də 28, 30, 
34 say lı bi na la rın qar şı sı na as-
falt ör tü yü çə kil miş dir. Ümu-
mi lik də, may və iyun ay la rı 
ər zin də MKTB-nin xid mə ti 
əra zi si nə 21 min 535 kvad rat-
metr as falt ör tü yü çə kil miş dir.  

Ye ni məs cid ti kin ti si ilə 
əla qə dar Ba kı Şə hər Mən zil 

Kom mu nal Tə sər rü fa tı De-
par ta men ti nin si fa ri şi əsa sın-
da 9-cu mik ro ra yon əra zi-
sin də H.Ba ba şov kü çə sin də 
ye ni dən qur ma iş lə ri da vam 
et di ri lir. “Azər yol ser vis” ASC 
tə rə fin dən S.S.Axun dov kü-
çə sin də və “Azad lıq pros pek-
ti” met ro su ət ra fın da sə ki lə-
rə qra nit bar dür lər dü zü lür. 
Bun dan baş qa, ha zır da 8-ci 
mik ro ra yon da - N.Nə ri ma-
nov, S.S.Axun dov və İ.Da da-
şov kü çə lə rin də 33 ədəd ye ni 
işıq di rə yi nin qu raş dı rıl ma sı 
işi hə ya ta ke çi ri lir.

May- iyun ay  l a  r ın  da 
N.Nə ri ma nov kü çə si 85, 87 
və Azad lıq pros pek ti 24, 30 
say lı bi na la rın hə yət lə rin də 
abad lıq iş lə ri nə ha zır lıq üçün 
öz ba şı na ti ki li, çə pər və də-
mir qa pı la rı sö kü lə rək əra zi-
dən da şın mış dır.

Abadlıq-quruculuqişlərininmiqyasıgenişlənir
Baxımsızməhəllələringörkəmitanınmazdərəcədədəyişmiş,insanlardaböyükrazılıqdoğuran 
istirahətguşələriyaradılmış,yaşıllıqlarsalınmışdır

maİlaĞaxaNOv

Fəa liy yə ti ni müa sir tə ləb-
lər çər çi və sin də qu ran Bi nə-
qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
döv lət baş çı sı nın tap şı rıq və 
töv si yə lə ri nə uy ğun ola raq, 
və tən daş la rın qə bu lu nun 
təş ki li, on la rın mü ra ci ət lə-
ri nə vax tın da ba xıl ma sı is ti-
qa mə tin də zə ru ri təd bir lər 
hə ya ta ke çi rir. Ra yon da sa-
kin lə rin prob lem lə ri nin həl li 
is ti qa mə tin də atı lan mü hüm 
ad dım lar dan bi ri də ic ra ha-
ki miy yə ti baş çı sı nın iş ti ra kı 
ilə mün tə zəm ola raq ke çi-
ri lən səy yar gö rüş lər dir. Bu 
təd bir lər sa kin lə rin üz ləş di yi 
prob lem lə rin öy rə nil mə si və 
ara dan qal dı rıl ma sı is ti qa mə-
tin də mü hüm əhə miy yə tə 
ma lik dir. 

Növ bə ti be lə bir gö rüş 
iyu nun 27-də 246 say lı tam 
or ta mək tə bin akt za lın da ke-
çi ril miş dir. Təd bir də Bi nə qə-
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də rov, 
ic ra baş çı sı nın müa vin lə ri, 
RİH baş çı sı Apa ra tı nın 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, ha be lə 127 
nə fər ra yon sa ki ni iş ti rak et-
miş dir. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
ic ra ha ki miy yə ti nin baş çı-
sı Xa ləd din İs gən də rov bil-
dir miş dir ki, öl kə Pre zi den ti 

cə nab İl ham Əli ye vin tap şı-
rıq və töv si yə lə ri nə mü va fiq 
ola raq yer lər də mün tə zəm 
ola raq sa kin lər lə gö rüş lər 
ke çi ri lir, on la rı na ra hat edən 
prob lem lə rin həl li is ti qa-
mə tin də təd bir lər gö rü lür: 
“Mü tə ma di ola raq sa kin lər lə 
ke çi ri lən gö rüş lər də qal dı rı-
lan prob lem lər diq qət lə araş-
dı rı lır, bə zi lə ri ye rin də cə həll 
olu nur, di gər lə ri isə nə za rə tə 
gö tü rü lür. Ob yek tiv sə bəb-
lər dən həl li mü əy yən vaxt 
tə ləb edən mə sə lə lə rin heç 
bi ri diq qət siz qal mır və ic ra-
ya yö nəl di lir. 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 ca ri 
iş lər əha li nin ra hat lı ğı, yax şı 
ya şa ma sı üçün dür. Məq sə di-
miz də məhz in san la ra la yiq li 
xid mət gös tər mək, on la rın 
prob lem lə ri nin həl li nə yar-
dım çı ol maq dır. 

Möv süm dən ası lı ola raq, 
tə bii ki, ra yon sa kin lə ri nin şi-
ka yət lə ri nin möv zu su da də-
yi şir. Mə sə lən, qış da is ti lik, 
qa zın təz yi qi nin zə if ol ma sı, 
yay da isə su yun ve ril mə sin-
də fa si lə lə rin ya ran ma sı, bə-
zi hal lar da kə sil mə si ki mi 
mə sə lə lə rə rast gə li nir. Yə ni 
ra yon sa kin lə ri nin üz ləş di yi 
ümu mi prob lem lər dən mə-
lu ma tım var. Am ma bə zən 
və tən daş la rın üz ləş dik lə ri 
elə prob lem olur ki, məhz bu 
cür gö rüş lər də üzə çı xır. Ona 

gö rə də in di gö rü lən iş lər lə 
bağ lı de yil, prob lem lər ba rə-
də da nı şın”.

Gö rüş də çı xış edən mik-
ro ra yon sa ki ni Sə ki nə Və li ye-
va döv lət baş çı sı nın rəh bər li-
yi al tın da öl kə də, o cüm lə dən 
Bi nə qə di ra yo nun da hə ya ta 
ke çi ri lən abad lıq-qu ru cu luq 
iş lə ri nin in san lar da bö yük 
ra zı lıq və ruh yük sək li yi do-
ğur du ğu nu de miş dir: “Uzun 
il lər ər zin də Bi nə qə di ra yo-
nun da, o cüm lə dən 6-ci mik-
ro ra yon da çox say lı prob lem-
lər möv cud idi. De mək olar 
ki, on la rın həl li nə ümi di mi zi 
itir miş dik. La kin son vaxt lar 
ya şa dı ğı mız mik ro ra yon da, 
bü töv lük də ra yon əra zi sin də 
bö yük iş lər gö rü lüb və ha zır-
da da da vam et di ri lir”.

Da ha son ra mik ro ra yon 
sa kin lə rin dən Əmir Əsə dov, 
İs lam Bə ki rov, Xa vər Meh di-
ye va, Xa nım zar Qa sı mo va və 
baş qa la rı çı xış edə rək mik ro-
ra yon da apa rı lan abad lıq və 
qu ru cu luq iş lə ri nə gö rə razı-
lıq la rı nı bil di rib lər və on la rı 
na ra hat edən bə zi prob lem lə-
rin ara dan qal dı rıl ma sı nı xa-
hiş edib lər.

Son da Bi nə qə di Ra yon 
İc ra Ha ki miy yə ti nin baş çı sı 
Xa ləd din İs gən də rov 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 ve rib.

Səyyargörüşlərproblemlərin
həllindəmüstəsnaroloynayır

Öl kə də apa rı lan iq ti sa-
di is la hat lar nə ti cə sin də di-
gər sa hə lər lə ya na şı, mən zil 
sek to ru nun in ki şa fın da da 
əhə miy yət li təd bir lər hə ya ta 
ke çi ril miş, bu sa hə nin ye ni-
dən qu rul ma sı is ti qa mə tin də 
müs bət də yi şik lik lər baş ver-
miş dir. Mən zil sek to run da 
hə ya ta ke çi ri lə cək is la hat la-
rın mü kəm məl qa nun ve ri-
ci lik ba za sı nı təş kil edən və 
bey nəl xalq tə ləb lə rə uy ğun-
laş dı rıl mış Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Mən zil Mə cəl-
lə si qə bul edil miş dir. Mə cəl lə 
qa baq cıl döv lət lə rin təc rü bə-
si əsa sın da, öl kə nin mil li xü-
su siy yət lə ri nə zə rə alın maq la 
ha zır lan mış dır. Mən zil Mə-
cəl lə sin də çox mən zil li bi na-
nın ida rə edil mə si, sa kin lə rin 
əl ve riş li və təh lü kə siz ya şa-
maq şə rai ti, çox mən zil li bi na-
nın ümu mi əm la kı nın sax lan-
ma sı, hə min əm la kın is ti fa də 
edil mə si mə sə lə lə ri öz ək si ni 
tap mış dır. Bu qa nun ve ri ci-
lik ak tı və tən daş la rın mən zil 
hü quq la rı nın mü da fiə si nə 
tə mi nat ver mək lə ya na şı, 
əha li nin mən zil eh ti yac la rı-
nın tə min edil mə si nə zə ru ri 
şə rai tin ya ra dıl ma sı, on la rın 
mən zil prob le mi nin həl li ni 
asan laş dır maq üçün mü hüm 
im kan lar aça raq döv lə tin, bə-
lə diy yə lə rin və sa kin lə rin bu 
sa hə də konk ret hü quq və və-
zi fə lə ri ni mü əy yən et miş dir.

Ye ni qa nun ve ri ci lik də 
çox mən zil li bi na nın ida rə et-
mə or qa nı, ümu mi əm la kın 
sə rən cam ve ri ci si ki mi – sa hə 
mül kiy yət çi lə ri nin ümu mi 
yı ğın ca ğı nın ge niş sə la hiy-
yət lə ri təs bit olun muş dur. 
Be lə ki, çox mən zil li bi na nın 
ida rə et mə üsu lun dan ası lı ol-
ma ya raq, bir çox mə sə lə lər, o 
cüm lə dən ümu mi mül kiy yət 
ob yekt lə ri nin di gər şəxs lə rin 
is ti fa də si nə ve ril mə si, ümu mi 
mül kiy yə tin azal dıl ma sı ba rə-
də qə rar qə bul olun ma sı sa-
hə mül kiy yət çi lə ri nin ümu mi 
yı ğın ca ğı nın ra zı lı ğı ol ma dan 

hə ya ta ke çi ri lə bil məz. Həm-
çi nin, bi na nın ida rə et mə 
mə sə lə lə ri nin həll olun ma sı 
da sa hə mül kiy yət çi lə ri nin 
müs təs na sə la hiy yə ti dir. Sa-
hə mül kiy yət çi lə ri nin çox-
mən zil li bi na nın ida rə edil-
mə si, ümu mi əm la kı nın sax-
lan ma sı pro se sin də bi la va si tə 
iş ti ra kı nın və ca vab deh li yi nin 
nə zər də tu tul ma sı ye ni Mən-
zil Mə cəl lə si nin əsas üs tün-
lük lə ri ki mi xü su si vur ğu lan-

ma lı dır. Çox mən zil li bi na nın 
ida rə edil mə si və sax lan ma 
xərc lə ri ilə bağ lı mə sə lə lə-
rin bi la va si tə sa hə mül kiy-
yət çi lə ri nin sə la hiy yə ti nə aid 
edil mə si bu sa hə də döv lə tin 
yü kü nü, de mək olar ki, ara-
dan qal dır mış dır. Mən zil sa-
hə sin də apa rı lan is la hat la rın 
əsas pers pek tiv is ti qa mət lə-
rin dən olan çox mən zil li bi-
na nın sa hə mül kiy yət çi lə ri 
tə rə fin dən ida rə edil mə si 
üsul la rın dan bi ri nin se çil mə si 
ha zır da mü hüm əhə miy yə tə 
ma lik mə sə lə dir. Ye ni mən-
zil qa nun ve ri ci li yi nə gö rə, 
çox mən zil li bi na üç ida rə-
et mə üsu lun dan bi ri – sa hə 
mül kiy yət çi lə ri tə rə fin dən 
bi la va si tə, mən zil mül kiy yət-
çi lə ri müş tə rək cə miy yə ti və 
ya ida rəe di ci təş ki lat tə rə fin-
dən ida rə edi lə bi lər. Be lə ki, 
çox mən zil li bi na da mül kiy-
yət çi olan in san lar cə miy yə-
ti ya rat dıq dan son ra öz lə ri 

cə miy yə tə rəh bər tə yin edə-
cək, hə min şəxs sa kin lə rin 
prob lem lə ri nin həl li, həm çi-
nin mən zil dən kə nar da qa lan 
sa hə lə rin – ümu mi əm la kın 
qo ru nub sax lan ma sı nı tə min 
edə cək dir.

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Mən zil Mə cəl lə sin də 
çox mən zil li bi na nın ida rə 
edil mə si üçün tək lif olu nan 
üç ida rə et mə üsu lun dan de-
mək olar ki, mən zil mül kiy-

yət çi lə ri üçün da ha əl ve riş li si 
və sə mə rə li si, ey ni za man da 
bey nəl xalq təc rü bə də ge-
niş ya yıl mış və bir for ma ki-
mi özü nü doğ rult muş üsul 
– mən zil mül kiy yət çi lə ri nin 
müş tə rək cə miy yət lə ri nin 
ya ra dıl ma sı dır. Mən zil Mül-
kiy yət çi lə ri Müş tə rək Cə-
miy yə ti (MMMC) de dik də, 
ilk növ bə də, çox mən zil li bi-
na da da şın maz əm lak komp-
lek si ni bir gə ida rə et mək, 
çox mən zil li bi na nın ümu mi 
əm la kı nın is tis ma rı nı, ona 
sa hib li yi, on dan is ti fa də ni 
və qa nun ve ri ci lik lə mü əy-
yən ləş di ril miş həd lər də ba-
rə sin də sə rən cam ve ril mə-
si ni tə min et mək məq sə di lə 
çox mən zil li bi na nın sa hə 
mül kiy yət çi lə ri nin kö nül lü 
bir li yi nə ti cə sin də ya ra dı lan 
bir ida rə et mə üsu lu ol du ğu 
qə bul edil mə li dir. Bu gün 
çox mən zil li ya şa yış bi na la rı-
nın MMMC-lər ya rat maq la 

ida rə olun ma sı mən zil sa hə-
sin də mü hüm is ti qa mət ki mi 
əhə miy yə tə ma lik dir. Bu ida-
rə et mə üsu lu mül kiy yət çi lə-
rə ye ni im kan lar və bir sı ra 
üs tün lük lər ve rir. Bu nun əsas 
amil lə rin dən bi ri – əha li də 
be lə ida rə et mə me to du nun 
möv cud lu ğu ba rə də ki fa yət 
qə dər mə lu ma tın ol ma ma-
sı və ümu mi lik də bu sa hə yə 
mü na si bət də ne qa tiv streo-
tip lə rin ya ran ma sı dır. Onu 
da əla və et sək ki, əha li nin 
bö yük ək sə riy yə ti şəx si mən-
zi li nin ida rə olun ma sın da 
mə su liy yə ti öz üzə ri nə gö-
tür mə yə psi xo lo ji cə hət dən 
ha zır de yil, on da bu mə sə lə-
nin ağır bir pro ses ol du ğu nu 
dü şün mək olar. Ona gö rə də 
ilk növ bə də ye ni ida rə et mə 
me tod la rı nın, xü su sən də 
MMMC-nin ya ra dıl ma sı və 
fəa liy yə ti nin təş ki li ilə bağ lı 
maa rif ən di ri ci iş lə rin hə ya ta 
ke çi ril mə si mü hüm əhə miy-
yət kəsb edir. Və tən daş la ra 
çox mən zil li bi na nın ümu mi 
əm la kı nın ida rə edil mə sin-
də ye ni lik olan MMMC-nin 
ya ra dıl ma sı, fəa liy yə ti, və zi fə 
və funk si ya la rı haq qın da, bu 
ida rə et mə üsu lu nun müs bət 
tə rəf lə rin dən qı sa da ol sa 
mə lu mat ver mək məq sə də-
uy ğun olar dı. İlk növ bə də 
qeyd edil mə li dir ki, MMMC 
çox mən zil li ya şa yış bi na sı sa-
hə mül kiy yət çi lə ri nin tə şəb-
büs lə ri ilə kö nül lü lük prin si pi 
əsa sın da, on la rın ümu mi səs-
lə ri nin sa yı nın əl li fai zin dən 
çox lu ğu ilə ümu mi yı ğın ca-
ğın qə bul et di yi qə ra ra əsa-
sən ya ra dı lır. Bü tün bu pro-
ses çox mən zil li bi na nın ida rə 
edil mə üsu lu nun se çil mə si 
üçün sa hə mül kiy yət çi lə ri nin 
ümu mi yı ğın ca ğı nın nü mu-
nə vi Pro to ko lu na əsa sən hə-
ya ta ke çi ri lir və MMMC-nin 
Ni zam na mə si təs diq edi lir.

na tiq İs mA yı lov,
Bi nə qə di rİH-in mən zil 

İda rə çi li yi re sus İn for ma si ya 
mər kə zi üz rə nü ma yən də si

Çoxmənzillibinaların
idarəetməsindəyenilik
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Da xi li iş lər or qan la rı nın 
pe şə bay ra mı mü na si bə ti ilə 
Bi nə qə di Ra yon Po lis İda rə-
si nin şəx si he yə ti nin və ic ti-
ma iy yət nü ma yən də lə ri nin 
iş ti ra kı ilə təd bir ke çi ril miş-
dir. Ra yon Po lis İda rə si nin 
in zi ba ti bi na sın da ger çək lə-
şən mə ra sim də iş ğal olun muş 
tor paq la rı mı zın mü da fiə si və 
ci na yət kar lı ğın qar şı sı nın 
alın ma sı za ma nı şə hid olun-
muş po lis əmək daş la rı nın 
xa ti rə si bir də qi qə lik su kut la 
yad edil miş dir.

Top lan tı nı gi riş sö zü ilə 
açan Bi nə qə di Ra yon Po lis 
İda rə si nin rəi si, po lis pol kov-
ni ki Na miq İs ma yı lov 96 il lik 
ta ri xə ma lik Azər bay can po-
li si nin kəş mə keş li ol du ğu qə-
dər də şə rəf i yol keç di yi ni, 
ta rix bo yu Və tə nə, xal qa sə-
da qət lə və lə ya qət lə xid mət 
et di yi ni, döv lət çi li yin əsas sü-
tun la rın dan bi ri nə çev ril di yi-
ni bil dir miş dir.

Po li sin şan lı ta ri xi nin 
ən mü hüm mər hə lə lə ri-
nin ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin adı və fəa liy yə ti ilə 
qı rıl maz şə kil də bağ lı ol du-
ğu nu de yən Na miq İs ma yı-
lov Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
öl kə mi zin qüd rət lən mə si, 
və tən daş la rı mı zın ri fah ha-
lı nın yax şı laş dı rıl ma sı is ti qa-
mə tin də hə ya ta ke çir di yi da-

vam lı təd bir lər nə ti cə sin də 
Azər bay can po li si nin yük sək 
pe şə ha zır lı ğı na yi yə lən di yi ni, 
mə nə vi-psi xo lo ji cə hət dən 
mə tin ləş di yi ni xü su si vur ğu-
la mış dır.

Bi nə qə di Ra yon Po lis İda-
rə si nin rəi si çı xı şı nın so nun-
da şəx si he yə tin öz an dı na 
sa diq qa la raq qa nun la mü-
əy yən edil miş mü hüm və şə-
rəf i və zi fə lə ri, qar şı ya qo yul-
muş tap şı rıq la rı bun dan son ra 
da əzm lə ye ri nə ye ti rə cə yi ni, 
xal qa, Və tə nə sə da qət lə xid-
mət edə cə yi ni vur ğu la mış dır.

Ra yon ic ra ha ki miy yə-
ti baş çı sı nın bi rin ci müa vi-
ni İl qar Sü ley ma nov po lis 
əmək daş la rı nı pe şə bay ra mı 

mü na si bə ti ilə 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 
adın dan təb rik et miş, on la ra 
şə rəf i və mə su liy yət li iş lə-
rin də uğur lar ar zu la mış dır. 
İ.Sü ley ma nov vur ğu la mış dır 
ki, Azər bay can po li si nin qar-
şı sın da du ran ən mü hüm və-
zi fə öl kə də əmin-aman lı ğın 
ke şi yin də lə ya qət lə da yan-
maq, ic ti mai-si ya si sa bit li yi 
tə min et mək dir: “Azər bay can 
po li si bu mü hüm və zi fə nin 
öh də sin dən şə rəf ə gə lir. Son 
il lər Azər bay can da, o cüm-
lə dən Bi nə qə di ra yo nun da 
po lis-cə miy yət mü na si bət lə-
ri özü nün ye ni mər hə lə si nə 
qə dəm qo yub. Və tən daş la rın 

po li sin ən ya xın tə rəf da şı ki-
mi ci na yət lə rin pro fi lak ti ka sı 
pro se sin də fə al iş ti ra kı bu nun 
ba riz ifa də si dir. Po lis lə in san-
lar ara sın da ya ra nan sə mi mi, 
doğ ma mü na si bət dən də bu-
nu ay dın gör mək olar”.

Son ra xid mə ti və zi fə lə-
rin də fərq lə nən bir qrup po lis 
iş çi si nə  və şə hid ol muş  po-
lis lə rin ailə üzv lə ri nə Bi nə-
qə di RİH baş çı sı nın fəx ri fər-
man la rı və mü ka fat   təq dim 
olun muş dur.

Ra yon Po lis Ida rə si nin 
rəi si N.İs ma yı lov xid mə ti və-
zi fə sin də fərq lə nən 4 nə fər 
po lis ley te tan tı na baş ley te-
nant rüt bə si ni təq dim et miş-
dir.

NOvruZNOvruZOv

Ra miz İs ma yı lov so vet 
döv rün dən hü quq-mü ha fi zə 
or qan la rın da iş lə yib, əv vəl 
mi lis, müs tə qil lik il lə rin də 
isə po lis olub. Hə yat yo lu nu 
iz lə yən də açıq-ay dın gö rü-
nür ki, onu bu işə ta le cı ğı rı 
apa rıb. 

Ra miz İs ma yı lov İmiş-
li də do ğu lub, am ma özü nü 
bi nə qə di li sa yır dı. Çün ki 
məhz  bu ra da özü nə yurd-
yu va qur muş du. Öv lad la rı-
nın de di yi nə gö rə, 25 il əv-
vəl Xır da la nın kə na rın da kı 
tə pə li yin ya nın dan ke çən də 
hə mi şə de yər miş ki, ba şım 
açı lan da gə rək bu ra lar dan 
hün dür bir yer də son mən zil 
üçün yer gö tü rəm. O, yük-
sək li yi və ge niş li yi se vir di, 

ona gö rə ki, özü nün də ürə-
yi ge niş, qəl bi yük sək in sa ni 
duy ğu lar la do lu idi.

Hə yat da bə zən bi zim 
inan dı ğı mız, bə zən isə də-
rin şüb hə lər lə ya naş dı ğı mız 
“alın ya zı sı” ad lı bir ifadə 
var. Am ma in san la rın ina-
mın dan ası lı ol ma ya raq hər 
bir hal da ta le öz işi ni gö rür 
və ək sər vaxt lar da hər kə sə 
xa rak te ri nə gö rə qis mə ti ni 
ve rir. Hü quq şü nas ol maq 
is tə yən Ra mi zi ya xın dan 
ta nı yan lar za hi rən onun bu 
ar zu su nu al qış la yır, da xi lən 
isə na ra hat lıq la dü şü nür dü-
lər ki, xoş gö rü nüş lü, gü lə-
rüz bu ca van yax şı hü quq çu 
ola bi  lə  cək  mi  ?! Axı, uzun il-
lər for ma laş mış ste reo tip lə-
rə gö rə hü quq iş çi si “zəhm li 
və bir az da qa ba rəf tar lı” 
ol ma lı idi. Hə ya tın gər di şi-
nə ba xın ki, ta le onu əv vəl 
pe da qo ji ins ti tu ta apa rır, 
Ra miz 5 il ali təh sil alıb pe-
da qoq olur. Da ha son ra isə 
Öz bə kis ta nın pay tax tın da 
Daş kənd Döv lət Uni ver si-
te ti nin hü quq fa kül tə si ni bi-
ti rir. Mə sə lə nin ma hiy yə ti 
on da dır ki, Ra miz İs ma yı lov 
ali təh si li ni al dı ğı müd dət-
də ar tıq Daş kənd vi la yə tin-
də sa hə mü fət ti şi iş lə yir di. 
Çün ki, əs gər lik xid mə ti ni 

Öz bə kis tan da ke çir di yin dən 
son ra lar ora da qa lıb mi lis 
or qan la rın da əmək fəa liy-
yə ti nə baş la yıb. Tez lik lə 
nü mu nə vi ça lış dı ğı na gö rə 
müs tən tiq və zi fə si nə ke çi-
ri lib. Da ha son ra lar isə Daş-
kənd Vi la yə ti üz rə iq ti sa di 
ci na yət kar lı ğa qar şı mü ba-
ri zə ida rə si nin rəi si ki mi 

mə su liy yət li və zi fə yə tə yin 
olu nub. “İş təc rü bə si+pe-
da qo ji bi lik+hü quq şü nas lıq” 
for mu lu onun hə yat da ye ri-
ni tə yin edən sar sıl maz özül 
ol du. 

Hü quq şü nas ki mi Ra miz 
İs ma yı lo vun de vi zi “tən beh 
və cə za” yox, “təh qiq və tər-
bi yə” idi. Tə bii ki, o, öz de vi-
zi ni qa nun çər çi və sin də hə-
ya ta ke çi rir di. Yax şı bi lir di ki, 
in san ci na yət kar ki mi do ğul-
mur, ya son ra dan ci na yət kar 
ki mi tər bi yə olu nur, ya da 
ci na yə tə sövq edi lir. Bu nun 
qar şı sı isə vax tın da alın ma lı-
dır. Məhz bu is ti qa mət onun 
uğu ru na bə ləd çi lik edir. 
So vet döv rün də də fə lər lə 
Daş kənd şə hə ri nin rəh bər 
or qan la rı nın fəx ri fər man la-
rı na la yiq gö rü lür.

Ra miz Öz bə kis tan da tək 
hü quq şü nas ki mi yox, həm 
də azər bay can lı ki mi bö-
yük hör mət-iz zət sa hi bi idi. 
Onun məs lə hə ti ilə hə yat da 
tək mil lə şən, öz yo lu nu ta-
pan on lar la in san in di mü-
əl li mi ni yə qin ki, hör mət lə 
xa tır la yır. Hət ta vax ti lə R.İs-
ma yı lo vun mad di və mə nə-
vi dəs tək gös tər di yi, to yu nu 
et di yi öz bək gənc ha zır da 
mü hüm döv lət post la rın dan 
bi ri ni tu tur. Ra mi zin sağ-

lı ğın da hə min şəxs tez-tez 
ona zəng edər, onun də yər li 
məs lə hət lə rin dən fay da la-
nar dı. 

Azər bay ca nın əra zi bü-
töv lü yü nə qəsd olu nan da 
qəl bi doğ ma yur dun da dö-
yü nən təc rü bə li po lis iş çi si 
Və tə nə qa yı dır, öz sə nə ti 
üz rə işə dü zə lir. Da xi li İş lər 
Na zir li yi nin xət ti ilə tez-tez 
cəb hə böl gə sin də olur, sən-
gər lər də ya tır, ön cəb hə də 
ke şik çə kir, dö yüş lər də iş ti-
rak edir. Şu şa, Ağ dam, Fü zu-
li ra yon la rı onun dö yüş yo-
lu nun baş lı ca mən tə qə lə ri-
nə çev ri lir. Qa ra bağ da atəş-
kəs re ji mi tət biq olu nan dan 
son ra mü ha ri bə ve te ra nı 
ki mi ye ni dən öz pe şə si üz rə 
işi nə da vam edir. 

2000-ci il də po lis or qan-

la rın da 38 il lik əmək sta jı ilə 
Ra miz İs ma yı lov pen si ya ya 
çı xır. Öm rü nün so nu na dək 
mü ha ri bə və əmək ve te ra-
nı ki mi ic ti mai fəa liy yət lə 
məş ğul olur.

2007-ci il də, öm rü nün 
gö zəl bir ça ğın da ta le nin göz-
lə nil məz zər bə si onun ailə-
si ni sar sı dır –  fə dakar po lis 
işçisi, gözəl insan Ra miz İs-
ma yı lov dünyasını də yi şir. 
Oğ lan la rı onu Xır da lan da kı 
tə pə də dəfn et mək qə ra-
rı ve rir lər. Çün ki bir vaxt lar 
ata la rı nın “son mən zil”  ar-
zu su ilə ya şa dı ğı tə pə ar tıq 
qə bi ris tan lı ğa çev ril miş di. 
Ora da qə bir ye ri tap maq be-
lə müş kül iş sa yı lır dı. An caq 
ye nə ta le nin gö zə gö rün məz 
qə ri bə li yi mey da na çı xır. 
Tə pə nin ən uca zir və sin də 
son qə bir ye ri ta pı lır və da-
im uca lıq və ge niş lik eş qi ilə 
ya şa yan, Al lah bi lir, han sı dü-
şün cə lər lə hə yat dan vaxt sız 
ge dən Ra mi zə qis mət olur. 

Hər il iyul ayı nın 2-də 
Azər bay can da qeyd olu nan 
po lis iş çi lə ri gü nün də keç-
miş həm kar la rı, ya xın la rı 
və doğ ma la rı, onu ta nı yan-
lar ru hu xa ti rə lər də ya şa yan 
Ra mi zi - o gü lə rüz və fə da-
kar in sa nı qo yub get di yi xoş 
əməl lə ri lə xa tır la yır lar.

sİyavuşəmİrlİ

Çox az pe şə sa hib lə ri var 
ki, on la rın fəa liy yət sfe ra-
sı həm döv lət çi li yin möh-
kəm lən di ril mə si və ic ti mai 
asa yi şin qo run ma sı, həm də 
in san hü quq və azad lıq la rı-
nın tə mi na tın da müs təs na 
əhə miy yət da şı yır. Bu sı ra da 
ilk növ bə də min nət dar lıq la 
xa tır lan ma lı pe şə sa hib lə ri 
isə ic ti mai asayişin, si ya si sa-
bit li yin, in san la rın təh lü kə-
siz li yi nin tə mi na tı ki mi ağır 
mis si ya nı üzə ri nə gö tür müş 
po lis lər dir.  

Ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin de di yi ki mi: “Po-
lis pe şə si ağır pe şə dir. O, bir 
tə rəf dən cə sa rət, şəx si mə-
ta nət, ikin ci tə rəf dən bi lik, 
dər ra kə, elm, təh sil, təc rü bə 
tə ləb edir”. Məhz ulu ön də rin 
məq səd yön lü si ya sə ti, hü quq-
mü ha fi zə or qan la rı na diq qət 
və qay ğı sı nə ti cə sin də da xi li 
iş lər or qan la rı müs tə qil Azər-
bay ca nın döv lətç lik ta ri xin də 
sa bit li yin, so si al ri fah və ic ti-
mai təh lü kə siz li yin qa ran tı na 
çev ril miş lər. Bu si ya sə tin Pre-
zi dent İl ham Əli yev tə rə fin-
dən uğur la da vam et di ril mə-
si nin nə ti cə si dir ki, ha zır da 
Azər bay can bü tün dün ya da 
kri mi no gen du ru mun sa bit-
li yi nə gö rə fərq lə nən öl kə-
lər dən bi ri ki mi ta nı nır. Şüb-
hə siz, öl kə də iq ti sa di in ki şa fa 
zə min ya ra dan ic ti mai-si ya si 
sa bit li yin eti bar lı qo run ma-
sın da, və tən daş la rın qa nu ni 

ma raq və mə na fe yi nin tə min 
edil mə sin də Azər bay can po-
li si nin də müs təs na xid mət-
lə ri var dır. 

Şə rəf li dö yüş yo lu ilə 
müa sir gənc li yə nü mu nə 
ola caq be lə po lis əmək daş la-
rın dan bi ri də Azər bay ca nın 
Mil li Qəh rə ma nı, po lis ma-
yo ru Bəx ti yar Al lah ver di yev-
dir. 1974-cü il iyu nun 10-da 
Ba kı şə hə rin də ana dan ol muş 
Bəx ti yar Al lah ver di yev 1991-
ci il də or ta mək tə bi bi tir miş, 
1992-ci ilin av qus tun da or du 
sı ra la rı na ça ğı rıl mış dır. 

“N” say lı hər bi his sə də 
əs gə ri xid mə tə baş la yan Bəx-
ti yar hə min ilin okt yab rın da 
cəb hə böl gə si nə ezam edil-
miş dir. Əv vəl cə Qu bad lı böl-
gə sin də, son ra Fü zu li də və 
Mu rov dağ da ke çi ri lən hər bi 
əmə liy yat lar da düş mə nə ağır 
zər bə lər vu ra raq fə da kar lıq 
nü ma yiş et dir miş dir. 1994-cü 
il də Tər tər və Ağ də rə böl gə-
lə ri nə gön də ril miş dir. Yük-
sək dö yüş qa bi liy yə ti nə gö-
rə ko man dan lıq tə rə fin dən 

müd dət dən ar tıq xid mə tə 
ke çi ril miş dir. Və tə nə la yiq li 
xid mə ti nə gö rə Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 4 
ap rel 1995-ci il ta rix li fər ma nı 
ilə Bəx ti yar Əzi zul la oğ lu Al-
lah ver di ye və “Azər bay ca nın 
Mil li Qəh rə ma nı” fəx ri adı 
ve ril miş dir.

1997-ci il də gi zir rüt bə si 
ala raq “n” say lı hər bi his sə nin 
kəş fiy yat ta qı mı na ko man dir 
tə yin olu nan B.Al lah ver di yev 
1998-1999-cu il lər də za bit lə-
ri və gi zir lə ri tək mil ləş dir mə 
kurs la rın da tə mi nat ta qı mı-
nın ko man di ri, 1999-2000-ci 
il lər də  Ba kı Ali Ko man dir lər 
Mək tə bin də tak ti ka ka fed ra-
sı nın tə li mat çı sı və zi fə lə rin də 
ça lış mış dır. Hə min ilin okt yabr 
ayın da or du dan tər xis edil miş, 
2001-ci il də Po lis Aka de mi ya-
sı na qə bul ol muş dur. Aka de-
mi ya nı uğur la bi ti rən Bəx ti yar 
Al lah ver di yev da xi li iş lər or-
qan la rın da müx tə lif və zi fə lər-
də ça lış mış dır. Ha zır da po lis 
ka pi ta nı rüt bə sin də Bi nə qə di 
Ra yon Po lis İda rə sin in 6-cı 
polis böl mə sin də yet kin lik ya-
şına çat ma yan lar la iş üz rə ins-
pek tor və zi fə sin də xid mə ti ni 
da vam et di rir.

2 İyul – Azər bay can Po lis 
Gü nü ərə fə sin də re dak si ya-
mı zın qo na ğı ol muş Azər bay-
ca nın Mil li qəh rə ma nı, po lis 
ma yo ru Bəx ti yar Al lah ver-
di yev həm kar la rı nı sə mi mi 
təb rik et miş, pe şə si nin xü su-
siy yət lə ri ba rə də da nış mış dır: 
“Əv və la, po lis gü nü mü na si-

bə ti ilə döv lə ti mi zin ke şi yin-
də du ran bü tün həm kar la rı-
mı təb rik edir, on la ra uzun 
ömür, can sağ lı ğı ar zu la yı ram. 
Hər bir pe şə nin bir-bi rin dən 
fərq li xü su siy yət lə ri, üs tün-
lük lə ri, çə tin lik lə ri var. Da xi li 
iş lər or qan la rı əmək daş la rı-
nın xid mə ti fəa liy yə ti də çə-
tin li yi və mə su liy yə ti ilə se çi-
lir. Azər bay can po li si xal qa və 
döv lət çi li yə, qa nun la ra mə su-
liy yət lə xid mət edir. Mü əl lim 
mə nə viy ya tın, hə kim sağ lam-
lı ğın, ha kim əda lə tin ke şi yi ni 
çək di yi ki mi, po lis də ic ti mai 
təh lü kə siz li yin və qa nun çu lu-
ğun ke şi yi ni çə kir, ci na yət kar-
lı ğa qar şı ge cə-gün düz mü ba-
ri zə apa rır”.

Pe şə si nə ürək dən bağ lı 
olan B.Al lah ver di yev bil dir di 
ki, bun dan son ra da öz xal qı-
na və döv lə ti nə la yiq li xid mət 
et mək əz min də dir: “Bü tün 
dün ya da po lis çə tin şə ra it də 
iş lə yir. Hə ya tın elə mə qam-
la rı, hət ta an la rı var ki, on lar 
in sa nın da xi lin də mə nə vi bir 
öh də lik ya ra dır. An caq, de yə-
sən, po li sin bü tün hə ya tı və 
xid mə ti elə bu cür an lar dan 
iba rət dir. Bir da ha həm kar la-
rı mı təb rik edir, döv lə ti mi zin, 
mil lə ti mi zin ke şi yin də hə mi-
şə bu cür fə da kar lıq la da yan-
ma ğı ar zu la yı ram”.

“Bi nə qə di” qə ze ti nin kol-
lek ti vi də Azər bay can po lis lə-
ri ni pe şə bay ra mı mü na si bə-
ti lə təb rik edir, on la ra şə rəf i 
və çə tin iş lə rin də uğur lar ar-
zu la yır.

 2İyul-azərbaycanpolisiGünüdür
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O,vətənpərvər
vəfədakarinsanidi

İyu nun 30-da Azər bay can 
Mət bu at Şu ra sın da “Mət bu at 
və Azər bay can ədə bi di li nin 
qo run ma sı” möv zu sun da “də-
yir mi ma sa” ke çi ril miş dir. Bu, 
“Zər da bi Mət bu at Mər kə zi” 
İc ti mai Bir li yi nin (İB) “Mət-
bu at da ədə bi di lin qo run-
ma sı na dəs tək: prob lem lə rin 
ara dan qal dı rıl ma sın da ic ti-
mai mü za ki rə lər baş lı ca amil 
ki mi” la yi hə si çər çi və sin də 
ke çir di yi üçün cü top lan tı dır.

“Zər da bi Mət bu at Mər-
kə zi” İB-nin səd ri Rə him 
Hü seyn za də mart-iyun ay la rı 
ər zin də ger çək ləş di ri lən la-
yi hə nin məq sə di nin öl kə nin 
mət bu at or qan la rın da Azər-

bay can ədə bi di li nin nor ma-
la rı nın qo run ma sı ilə bağ lı 
me yil lə ri mü əy yən ləş dir-
mək dən, möv cud prob lem lər 
ba rə də ic ti ma iy yə tin mə lu-
mat lan dı rıl ma sı nı tə min et-
mək dən iba rət ol du ğu nu bil-
dir miş, diq qə ti dil prob le mi-
nə komp leks ya na şıl ma sı nın 
va cib li yi nə cəlb et miş dir. O, 
bu mə na da, Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin “Azər bay can di li nin 
qlo bal laş ma şə rai tin də za ma-
nın tə ləb lə ri nə uy ğun is ti fa-
də si nə və öl kə də dil çi li yin in-
ki şa fı na da ir Döv lət Proq ra mı 
haq qın da” 2012-ci il 23 may 
ta rix li sə rən ca mı nın əhə miy-
yə tin dən da nış mış dır. 

“Xalq qə ze ti”nin əmək-
da şı Ta hir Ay dı noğ lu qeyd 
et miş dir ki, di lə ya naş ma 
mə sə lə sin də müs bət nə ti-
cə lə rin əl də olun ma sı üçün 
ic ti mai təş ki lat la rın üzə ri-
nə də bö yük mis si ya dü şür. 
Son vaxt lar elekt ron me dia-
nın ge niş şə kil də tə şək kül 
tap ma sı dil mə sə lə lə ri nin 
ar xa pla na keç mə si nə şə ra-
it ya rat mış dır. Dil po zun tu-
la rı nın ara dan qal dı rıl ma sı 
mət bua tı mı zın pe şə kar lıq 
sə viy yə si nin yük səl dil mə si 
üçün ən va cib mə sə lə lər-
dən bi ri dir.

Azər bay can Dil lər Uni-
ver si te ti nin pro fes so ru Fə-

ri də Sə fi ye va bil dir miş dir 
ki, jur na lis ti ka fa kül tə sin də 
qa bi liy yət im ta ha nı me xa-
niz mi nin tət bi qi möv cud is-
ti qa mət də əsas lı irə li lə yiş lər 
üçün nik bin lik ya ra dır.

Mət bu at Şu ra sı səd ri nin 
müa vi ni, Jur na list lə rin Həm-
kar lar İt ti fa qı nın səd ri Müş fiq 
Ələs gər li vur ğu la mış dır ki, 
dil nor ma la rı nın qo run ma-
sın da döv lə tin ro lu ilə ya na şı, 
hər bir və tən da şın üzə ri nə 
dü şən mis si ya da önəm li dir.

Di gər çı xış edən lər də 
me dia da ana di li mi zin qo-
run ma sı na yö nə lən tə şəb-
büs lə rə da im eh ti yac ol du ğu-
nu vur ğu la mış lar.

“Ba kı Met ro po li te ni” 
Qa pa lı Səhm dar Cə miy yə-
ti nin (QSC) gə lə cək də in şa 
olu na caq ye ni stan si ya la-
rın da ən müa sir ava dan lıq-
la rın, işa rə ver mə və ida rə-
et mə sis tem lə ri nin tət bi qi 
nə zər də tu tu lur.

QSC-nin mət bu at xid-
mə tin dən bil dir miş lər ki, 
bu nun üçün met ro po li ten 
iş çi lə ri nin tə lim və təd ris 
im kan la rı nın in ki şa fı na yö-
nəl miş ye ni təd ris mər kə zi 
ya ra dı la caq dır. Mər kəz də 
bu sa hə də tət biq olu nan 
ye ni tex no lo gi ya lar, on la rın 
tex ni ki gös tə ri ci lə ri, ida rə 
olun ma sı və mü va fiq bey-

nəl xalq təc rü bə nin öy rə-
nil mə si ilə bağ lı mü tə ma-
di tə lim lər ke çi ri lə cək dir. 
Həm çi nin iş çi lər QSC-nin 
əmək daş lıq et di yi Fran sa 
şir kət lə ri nin məh sul la rı nın 
bu öl kə nin mü tə xəs sis lə ri 
ilə bir gə Ba kı Met ro po li te-
ni nin stan si ya la rın da qu raş-
dı rıl ma sı na cəlb olu na caq 
və hə min şir kət lə rə ezam 
edi lə cək lər.

Mə lu mat da bil di ri lir 
ki, Fran sa Pre zi den ti Fran-
sua Ol lan dın Azər bay ca na 
rəs mi sə fə ri za ma nı “Ba-
kı Met ro po li te ni” QSC ilə 
Fran sa nın üç şir kə ti ara-
sın da beş an laş ma me mo-

ran du mu im za lan mış dır. 
Hə min me mo ran dum-
lar da met ro nun is tər ye-
ni in şa olu nan, is tər sə də 
möv cud xət lə rin də is ti fa-
də edil mək üçün müa sir 
va qon la rın alın ma sı, “28 
May” stan si ya sı nın ye ni-
dən qu rul ma sı (“qır mı zı” 
və “ya şıl” xət lə rin ay rıl-
ma sı), “ya şıl” xət tin da va-
mı ola raq “Xə tai” stan si-
ya sı ilə “Hə zi As la nov-2” 
stan si ya sı ara sın da bir ne çə 
stan si ya nın in şa sı nın bir gə 
re al laş dı rıl ma sı və Ba kı 
Met ro po li te ni nin tex no lo ji 
cə hət dən güc lən di ril mə si 
öz ək si ni tap mış dır.

MetroişçiləriüçünyenitədrismərkəziDilimizinqorunmasıiləbağlı“dəyirmimasa”



Uca Ya ra dan la ya ra dı lan 
ara sın da mə nə vi ra bi tə nin 
ol ma sı, Al lah qar şı sın da hər 
kə sin bə ra bər li yi ba xı mın dan 
Ra ma zan ayı xü su si əhə miy-
yə tə ma lik dir. İs lam dün ya-
sın da on bir ayın sul ta nı ki mi 
ta nı nan bu ayın gə li şi mü səl-
man lar tə rə fin dən xü su si se-
vinc və hə yə can la qar şı la nır. 
Hə lə qə dim ərəb adət lə ri nə 
gö rə, bü tün na ra zı lıq la rın, 
umu-kü sü lə rin unu dul du ğu, 
hət ta mü ha ri bə lə rin da yan dı-
rıl dı ğı ay lar dan bi ri də Ra ma-
zan idi. Bu ayın gə li şi ilə hər 
tə rə fi se vinc bü rü yər di.

İs lam alə min də önəm li 
ye rə ma lik, hər bir mü səl ma-
nın in ti zar la göz lə di yi Ra ma-
zan ayı həm in sa nın ira də si, 
dö zü mü, həm də mə nə vi 
pak lan ma sı, ru hi yük sə li şi 
ba xı mın dan xü su si əhə miy-
yət da şı yır. Məhz bu ay da mü-
səl man gü nün işıq lı his sə si ni 
oruc tut maq la qi da lan ma dan, 
su iç mə dən Al lah ri za sı nı qa-
zan maq üçün öz bən də li yi ni 
nü ma yiş et di rir.

Nəfs, ağıl və ruh dan iba-
rət var lıq – in san Al la hın ra-
zı lı ğı nı qa zan maq, müt ləq 
hə qi qə ti mə nə vi dərk et mək 
na mi nə Ra ma zan iba də ti-
ni ye ri nə ye ti rir, sa hur dan ta 
if ta ra dək nəf sin eh ti yac la-
rın dan im ti na edib mə nə vi 
dün ya sı na qa pa na raq ru hən 
qi da la nır.

Bu mü qəd dəs ay da həm 
də in san lı ğa, bü tün bə şə riy-
yə tə hi da yət çı ra ğı ki mi gön-
də ril miş Qu ra ni-Kə rim na zil 

ol muş dur. So nun cu sə ma vi 
di nin hökm lə ri ni özün də eh-
ti va edən Al lah kə la mı nın Ra-
ma zan ayın da na zil ol ma sı bu 
ayın eh ti ra mı nı da ha da ar tı rır.

Al la hın bəxş et di yi ne-
mət lər dən şü ur lu şə kil də və 
kö nül lü im ti na edən in san 
oğ lu nun öz Xa li qi nə söz süz 
itaə ti, Ya ra da nın qar şı sın da 
əyil dik cə mə nən yük sə li şi 
onun Al lah dər ga hı na ya xın-
laş ma sı nı tə min edir. Be lə lik lə 
sə da qət, dö züm lü lük, dü rüst-
lük in san xa rak te rin də özü nə 
yer edə rək sa bit for ma ya ke çir. 
Dü rüst in san isə Al la hın se-
vim li bən də si ol maq la ya na şı, 
həm də cə miy yə tin se vi lən, 
eti bar lı üz vü ki mi qə bul edi lir. 
Çün ki nəf si nə üs tün gəl mə yi 
ba ca ran in san öz də yər lə ri nə 
sa diq və tən daş ola raq Və tə ni-
ni qo ru ma ğı, ona uza nan əl lə-
ri kəs mə yi ba ca rar, bir söz lə, 
mil li ma raq la rı na, döv lət çi li yi-
nə təh lü kə tö rə dən is tə ni lən 
güc üzə rin də qə lə bə ça la bi-

lər. Bü tün bun lar Ra ma za nın 
mə nə vi tə rə fi ni əks et di rir.

Bun dan əla və, Ra ma zan 
iba də ti nin so si al tə rəf ə ri də 
var dır. Be lə ki, cə miy yət da xi-
li mü na si bət lə rin möh kəm-
lən mə si və in san lar ara sın da 
dost luq, qar daş lıq bağ la rı Ra-
ma zan ayın da da ha da qüv vət-
lə nir, hət ta baş qa top lum la ra 
nü mu nə ola bi lə cək sə viy yə-
də hiss olu nur. “To xun ac dan 
xə bə ri ol maz” – de yib ata lar. 
Bu ifa də nin özün də mən tiq lə 
səs lə şən bir ger çək lik var dır. 
İn san ağıl, ruh və nəfs dən 
han sı nın eh ti yac la rı nı da ha 
çox ödə sə, güc də tə bii ki, 
qi da sı güc lü tə rəf də ola caq. 
Nəf sin ruh və ağıl dan güc lü 
ol ma sı isə in sa nı mə nə viy-
yat alə min dən uzaq laş dı ra raq 
nəf sin is tə di yi ar zuo lun maz 
məc ra ya sü rük lə yir. Yə ni in-
san fa ni olan dan – nəfs dən 
öt rü əbə di ni – mə nə viy ya tı 
əl dən ver miş olur.

La kin Al la hın bəxş et di yi 

ne mət lər dən kö nül lü im ti na 
edə rək nəf si nin is tək lə ri ni 
ar xa pla na ke çi rən adəm oğ-
lu əvə zin də mə nə viy yat alə-
mi nin eh ti yac la rı nı qar şı la yar. 
Bəl kə də ilin di gər vaxt la rı 
ya xın la rı, qo hum-əq rə ba sı 
və qo num-qon şu su ba rə də 
dü şün mək, on la rın qay ğı la rı, 
eh ti yac la rı ilə ma raq lan maq 
ağ lı na gəl mə yən şəxs məhz 
Ra ma zan iba dət lə ri ni ye ri-
nə ye ti rər kən, oruc lu hal da 
baş qa la rı nı dü şü nür, eh ti yac-
lı in san la ra öz kö mək li yi ni 
gös tər mək lə in san lıq bor cu-
nu ye ri nə ye tir miş olur. Be-
lə lik lə, cə miy yət də qar şı lıq lı 
yar dım laş ma dan, eh ti ram dan 
qay naq la nan hu ma nist bir 
əh val-ru hiy yə ha kim kə si lir. 
Be lə şə ra it də isə in san eqo-
ist tə fək kür dən uzaq la şa raq 
qay ğı keş şəx sə çev ri lir ki, bu 
da cə miy yət da xi li so si al prob-
lem lə rin məhz kə nar mü da-
xi lə ol ma dan top lu mun öz-
özü nü tən zim lə mə si he sa bı na 
həl li ni tap ma sı na sə bəb olur.

Bir-bi ri nə qay ğı gös tə-
rən, baş qa sı nın prob lem lə ri-
nə həs sas ya na şan şəxs həm 
ailə si, həm mən sub ol du ğu 
cə miy yət üçün nü mu nə vi 
in san, döv lə ti üçün isə la yiq-
li və tən daş ki mi qə bul edi lir, 
de sək, ya nıl ma rıq. Müd rik lə-
rin be lə bir de yi mi var: “Ağ rı 
hiss edir sən sə, de mək ki, can-
lı san, baş qa la rı nın acı sı nı du-
yur san sa, de mək ki, in san san”.

Bi nə qə di rİH 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

sİyavuşəmİrlİ

Rub ri ka mı zın bu də fə ki 
qo na ğı 15 il dən ar tıq dır ki, 
8 mik ro ra yon da yer lə şən 
ət dü ka nın da qəs sab ki mi 
ça lı şan Ra ma zan Mə həm-
mə dov dur. Bi zi gü lə rüz lə 
sa lam la yan həm söh bə ti miz 
de yir: “Qəs sab lıq çox çə tin-
dir, bu nu hər adam ba car-
maz. Bun dan əla və, əti doğ-
ra maq, sat maq, müş tə ri lər lə 
dav ran maq – bü tün bu na la-
rın da özü nə gö rə baş qa çə-
tin lik lə ri var. Bun la rın ha-
mı sı na diq qət et mək, səbr li 
ol maq la zım dı. Əti doğ ra-
ma ğın da öz tex ni ka sı var. 
Mə sə lən, doğ ran ma za ma nı 
əsa sən diq qət edil mə li dir ki, 
sü mük lər da ğıl ma sın”. 

yerigəlmişkən...
Bü tün dün ya da qə dim 

pe şə ki mi he sab olu nan 
qəs sab lı ğın ta ri xi Azər bay-
can da da qə dim dövr lə rə 
ge dib çı xır. Ta ri xi mən bə-
lər də VII əsr də Gən cə də 
ya şa mış Co mərd Qəs sab 
haq qın da çox lu say da rə va-
yət var. De yi lən lə rə gö rə, 
şə hər əha li si nin büt pə rəst 
ol du ğu vaxt lar da Co mərd 
is lam di ni ni qə bul edib. Tə-
rə zi iş lət mə yən qəs sab “Ya 
Əli” de yə rək əti elə doğ ra-
yar mış ki, heç kim onun əti 
əs kik kəs mə sin dən şi ka yət 
et məz miş. Qa nun tə rəf da rı 
ol ma sı ilə se çi lən Co mərd 
Qəs sab xalq ara sın da dü-
rüst lü yü, tə miz əqi də si ilə 
ta nı nan və se vi lən bir şəxs 
olub.

Keç miş də bu sə nət lə 
hər kəs məş ğul ola bil məz-
di. Bu nun üçün xü su si sə-
riş tə gə rək idi.Ta ri xi mən-
bə lə rə ba xan da, 1272-ci 
il də İn gil tə rə də bu sa hə ilə 
məş ğul olan xü su si in san-
la rın ha zır lan ma sı mə lum 
olur.Ta nı dı ğı mız bir çox 
məş hur lar ara sın da da qəs-
sab lar olub. Mi sal üçün, çex 
bəs tə ka r An to nin Dvor ja kın 
ata sı qəs sab idi. Ona gö rə də 
va li deyn lə ri onun qəs sab ol-
ma sı nı ar zu la yır dı lar. Məh-
şur akt yor Alen De lo nun da 
ilk pe şə si qəs sab lıq olub.

Xü su si sə riş tə tə lə be dən 
bu sa hə ilə məş ğul olan şəxs 
hey va nı kə sər kən ilk növ-
bə də la zı mi qay da la ra əməl 
et mə li dir. Çün ki ətin key fiy-
yə ti, da dı hey va nın ne cə kə-
sil mə sin dən də çox ası lı dır. 

ətinkeyfiyyəti 
qəssabdanda 
çoxasılıdır

Qəs sab Ra ma za nın gün-
də lik qa zan cı 15-20 ma-
nat dır. De di yi nə gö rə, bu, 
ailə si ni do lan dır ma ğa ye tir. 
Əl lə rin də kə sik iz lə ri diq-
qə ti miz dən ya yın mır. Qəs-
sab lı ğın çə tin iş ol du ğu nu 
bir da ha vur ğu la yır: “Bu iş-
də sə li qə li ol maq, gi gi ye na 
qay da la rı na ria yət et mək 
va cib amil dir. 15 il dir qəs-
sab iş lə yi rəm. Hey van la rı 
əsa sən Ağ ca bə di, Bey lə qan, 
Bər də ba zar la rın dan alı ram. 
Di gər yer lər dən fərq li ola-
raq, bu böl gə lər də hey va nın 
əti da ha dad lı olur. Gür cüs-
tan dan da mal-qo yun gə-
ti rir lər. Am ma on la rın əti 
yer li hey van la rın əti nin da-
dı nı ver mir. Ətin key fiy yə ti 
qəs sab dan çox ası lı dır. Qəs-
sab hey va nı se çər kən ön cə 
onun ya şı nı, sağ lam lı ğı nı, 
ət li ol ma sı nı və di gər key-
fiy yət lə ri ni də qiq mü əy yən 
et mək la zım dır. Hey va nı 
kə sən də ona əzab ver mək 
ol maz. Bı ça ğın o qə dər iti 
ol ma lı dır ki, hey va nın bo-
ğa zı na çə kən ki mi kəs sin. 
Hey va nın qa nı tam çı xan da 
ət da ha dad lı olur”. 

müştərirazıgetməlidir
Həm söh bə ti miz de yir 

ki, müş tə ri yə ver di yin əti 
elə seç mə li sən ki, sən dən 
ra zı qal sın. Əks hal da, bir-

də sən dən ət al ma ya caq: 
“Ətin doğ ran ma sı da xü su si 
sə riş tə is tə yir. Bu iş hey va-
nın əza la rı nı yax şı ta nı ma ğı, 
cəm də yi doğ ra yar kən onu 
sə li qə li ti kə lə rə böl mək ba-
ca rı ğı tə ləb edir. İri sü mük-
lər diq qət lə və sə li qə li şə-
kil də par ça lan ma lı dır ki, ət 
sü mük ovun tu la rı na bu laş-
ma sın”. Həm söh bə ti miz de-
yir ki, qəs sab həm də sa tı cı-
dır, o, müş tə ri lə ri ilə sə mi mi 
rəft ar et mək key fiy yət lə ri nə 
də ma lik ol ma lı dır. Qəs sab 
olan şəxs ey ni za man da bü-
tün sa ni tar-gi gi ye nik qay da-
la ra əməl et mə li dir. Onun 
bal ta sı hə mi şə iti, bı ça ğı ov-
xar lı, qo lu güc lü ol ma lı dır.

ətinköhnəliyi 
rəngindənbilinir

Qəs sab Ra ma zan de  yir 
ki, alı cı la rın bir ço xu mal 
əti nə üs tün lük ve rir. Ətin 
nə qə dər köh nə və ya tə-
zə ol du ğu nun ne cə mü əy-
yən olun ma sı nı öy rən mək 
üçün mü sa hi bi mə mü ra ci ət 
edi rəm. Onun bu ba rə də 
fi kir lə ri də çox ma raq lı dır: 
“Elə yer lər var ki, əti qış-yay 
çöl də asır lar ki, bu da an ti-
sa ni tar və ziy yət ya ra dır. Bu 
şə ra it də sa tı lan ət in san da 
müx tə lif zə rər li xəs tə lik lər 
tö rə dir. Ətin köh nə ol du ğu-
nu onun rən gin dən bil mək 
olur. Də də-ba ba dan eşit mi-
şik ki, ətin tə zə və ya köh-
nə ol du ğu nu tə yin et mək 
üçün ona bar maq la sıx maq 
la zım dır: ət tə zə dir sə, əzə-
lə də əmə lə gə lən çu xur tez 
dü zə lir, köh nə ol duq da isə 
dü zəl mir və ya gec dü zə lir. 
Köh nə ət həm çi nin nəm li 
və az ya pı şan olur, ya ğı tut-
qun bo za ça lır”.

Ramazan–onbirayınsultanı

Esmİra

Res pub li ka mız da ge niş ya-
yıl mış id man növ lə rin dən bi ri 
də şah mat dır. İs tər pay taxt da, 
is tər sə də böl gə lər də bu id-
man nö vü nün da ha da ya yıl-
ma sı və küt lə vi ləş mə si üçün 
çox lu say da şah mat mək təb-
lə ri fəa liy yət gös tə rir. Ötən 
il lər ər zin də bu mək təb lər də 
is te dad lı id man çı lar ye ti şib lər. 
On lar öl kə da xi li və bey nəl xalq 
are na lar da təş kil olu nan ya rış-
lar da Azər bay ca nın id man 
şə rə fi ni la yi qin cə qo ru ya raq, 
yük sək nai liy yət lər qa za nır lar. 
Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin də 
yer lə şən 3 say lı Uşaq Gənc lər 
Şah mat İd man Mək tə bin də 
(UG ŞİM) də yük sək po ten si-
al lı uşaq lar ye ti şir lər. 

Bu gün lər də Yu na nıs ta nın 
Ka va la şə hə rin də mək təb li lər 

ara sın da şah ma tın ra pid və 
blits növ lə ri üz rə dün ya çem-
pio na tı, klas sik şah mat üz rə 
isə Av ro pa çem pio na tı təş kil 
olu nub. 28 öl kə dən 400-dən 
çox ye ni yet mə və gən cin mü-
ba ri zə apar dı ğı ya rış da Azər-
bay can şah mat çı la rı da ba ca-
rıq la rı nı nü ma yiş et di rib lər. 
28 şah mat çı mız 6 yaş qru pu 
üz rə ra pid nö vü üz rə uğur lu 

nə ti cə əl də edib. Təm sil çi lə-
ri miz ya rış lar da 10 (3 qı zıl, 4 
gü müş, 3 bü rünc) me dal qa-
za nıb lar.

Qeyd edək ki, Yu na nıs tan-
da çı xış edən mil li ko man da-
nın he yə tin də Bi nə qə di təm-
sil çi si, 3 say lı UG ŞİM-in is te-
dad lı zə ka sa hib lə rin dən olan 
Mə tin Sa la mov da yer alıb. 
İd man çı mız qi tə çem pio na-

tın da ona bəs lə ni lən eti ma dı 
doğ rul da raq gü müş me da la 
sa hib çı xıb. 

Xa tır la daq ki, Mə tin ötən 
il oğ lan lar və qız lar ara sın da 
ke çi ri lən pay taxt bi rin ci li-
yin də qı zıl, ümum mil li li der 
Hey dər Əli ye vin ana dan ol-
ma sı nın 90 il lik yu bi le yi ilə 
bağ lı “Nax çı van Open” bey-
nəl xalq şah mat fes ti va lın da 
8 yaş lı id man çı lar ara sın da 
bü rünc me dal qa za nıb, Gür-
cüs ta nın Ure ki şə hə rin də 
təş kil olu nan Av ro pa çem pio-
na tın da üçün cü pil lə də qə-
rar la şıb, Ba la kən də ke çi ri lən 
Azər bay can Olim pia da sın da 
isə bü rünc me dal qa za nıb. 
Mə tin, həm çi nin, Tür ki yə nin 
Bit lis şə hə rin də təş kil olu nan 
bey nəl xalq şah mat ya rı şın-
da fəx ri kür sü nün ən yük sək 
pil lə si nə qal xıb. 

 sadəpeşəadamları
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Azər bay can xal qı ta ri xən 
zül mə, əda lət siz li yə, müs-
təm lə kə çi li yə və di gər qey ri-
in sa ni fəa liy yə tə qar şı hə mi şə 
mü ba ri zə apar mış, qəsb kar la-
ra mü na si bət də aman sız ol-
muş dur.  Xalq bu mü ba ri zə də 
apa rı cı rol oy na yan se vim li 
qəh rə man la rı nı ya rat mış dır. 
Ad la rı ta ri xi mi zə qı zıl hərf-
lər lə ya zıl mış şəx siy yət lə rə 
Ca van şi ri, Şəm səd din El də-
gə zi, Şah İs ma yıl Xə tai ni, Şah 
Ab ba sı, Na dir şah Əf şa rı, rus 
zül mü nə qar şı və tən na mi nə 
ca nı nı və ailə si ni qur ban ve-
rən Ca vad xa nı, Sət tar xa nı, 
Mə həm məd Ta gı Xan Pis ya-
nı, Şeyx Mə həm məd Xi ya ba-
ni ni, S.C.Pi şə və ri ni və s. mi sal 
gös tər mək olar. Xal qı mı zın 
qəh rə man öv lad la rın dan bi ri 
də qəl bi azad lıq eş qi ilə alı şıb 
ya nan Xos rov Ruz beh dir. Bu 
ya zı da biz müs təs na qa bi liy-
yə tə ma lik cə sa rət li za bit, bö-
yük alim, gö zəl in san, Cə nu bi 
Azər bay ca nın qəh rə man öv-
la dı X.Ruz be hin şə rəf i hə ya-
tın dan bəhs edə cə yik. 

Xos rov Hü seyn oğ lu Ruz-
beh 1915-ci il ap rel ayı nın 15-
də İra nın Mə la yir şə hə rin də 
hərb çi ailə sin də ana dan ol-
muş dur. O, əv vəl cə 1-ci də rə-
cə li Mə la yir or ta mək tə bi nə 
da xil olur, son ra təh si li ni Hə-
mə dan şə hə rin də da vam et-
di rir. Xos rov hə lə 5-ci si nif də 
oxu yar kən, bir-bi ri nin ar dın ca 

gə lən rə qəm lə ri böl mək yo lu 
ilə dörd də rə cə li və yu xa rı 
də rə cə li tən lik lə rin həll edil-
mə si haq qın da ki tab ça ya zır. 
Or ta mək tə bi 2 il vax tın dan 
əv vəl bi ti rən Ruz beh Teh ran 
Uni ver si te ti nin me xa ni ka fa-
kül tə si nə da xil olur, ali təh sil 
al maq la ya na şı el mi təd qi qat la 
məş ğul olur, hən də sə mə sə-
lə lə ri nin həl li nə da ir “Nə zə ri 
əsas lar” ad lı ki tab ya zır. Mad-
di çə tin lik uc ba tın dan uni ver-
si te ti tərk edən Ruz beh təh si-
li ni döv lət he sa bı na Ali hər bi 
mək təb də top çu luq ix ti sa sı 
üz rə da vam et di rir. 

Ruz beh Ali hər bi mək təb-
də oxu du ğu döv rə aid xa ti rə lə-
rin də ya zır dı ki, mü əl li mi miz 
olan di vi zi ya ge ne ra lı Zən ge ne 
bal lis ti ka dan, mər mi lər dən 
və top çu lu ğa aid baş qa sa hə-
lər dən nə zə ri məş ğə lə lər də 
tə lə bə lə rin su al la rı na ca vab 
ver mək də çə tin lik çə kən də 
za ra fat la de yər di: “Dok tor, sua-
lı izah elə gö rək”. 

1937-ci il də hər bi mək-
tə bi bi ti rib top çu luq ala yın da 
ki çik ley te nant ki mi xid mət 
edən  Ruz beh “Ze nit top la-
rın da kı op tik qur ğu la rın nə-
zə ri əsas la rı” və “Hə rə kət də 
olan hə dəf lə rə yün gül top-
lar dan atəş aç ma gın nə zə ri 
əsas la rı” ad lı ki tab la rı nı ya zır. 
Xos ro vun bu is te da dı nı gö rən 
mək tə bin rəh bər li yi onu top-
çu luq fa kül tə si nə mü əl lim 

də vət edir. Bu ra da o, “Top çu-
luq fa kül tə si üçün ali ri ya ziy-
yat kur su”, “Da xi li bal lis ti ka”, 
“Xa ri ci bal lis ti ka”, “Sa hil top-
la rı nın atə şi” dərs ki tab la rı nı 
ya zır. Dün ya gö rü şü nün əha-
tə dai rə si ol duq ca ge niş olan 
gənc alim ri ya ziy yat la ya na şı, 
tər cü mə ilə də məş ğul olur, 
me xa ni ka, ter mo di na mi ka, 
ali ri ya ziy yat, fi zi ka, hən də sə 
və ast ro no mi ya ya da ir əsər lər 
onu da ha çox ma raq lan dı rır. 
Gənc alim “Qra fos ta ti ka”, 
“Ana li tik hən də sə”, “Tər si mi 
hən də sə”, “Hən də si op ti ka”, 
“Fi zi ki op ti ka”, “Mad də lər 
mü qa vi mə ti”, “Nə zə ri me-
xa ni ka”, “Ter mo di na mi ka”, 
“Ast ro no mi ya və kos mo qo-
ni ya” ki mi təd ris və sa it lə ri ni 
xa ri ci dil lər dən tər cü mə edir. 
Ümu miy yət lə, Xos rov Ruz-
beh ri ya ziy ya ta, top çu lu ğun 
nə zə ri prob lem lə ri nə, ədə-
biy ya ta, fəl sə fə yə, si ya sə tə və 
şah ma ta aid 35 ki tab yaz mış 
və nəşr et dir miş dir.

Ali min əsər lə ri içə ri sin də 
“İkin ci dün ya mü ha ri bə si nin 
qı sa ta ri xi” və “Ko re ya mü ha-
ri bə si” ki mi el mi-pub li sis tik 
ki tab la ra, “Eşq ilə ölüm əy-
lə nir”, “Xi ro si ma lı qız Su mi-
ko”, “Sol muş qön çə lər”, “Roz-
frans”, “İnad cıl kənd” ki mi bə-
dii əsər lə rə və uşaq lar üçün 
yaz dı ğı “Yol daş lar” (uşaq lar 
üçün dərs ki ta bı), “Uşaq ev-
də və mək təb də” ki mi tər-
bi yə vi möv zu la ra rast gə li nir. 
Şah mat la ma raq la nan Ruz beh 
“Şah mat”, “Şah ma tı tək ba şı na 
öy rə nən lə rə kö mək”, “Şah mat 
oy na ma ğın mə ha rə ti”, “Şah-
ma tı nə cür oy na maq ol maz”, 
“Şah ma ta da ir ye ni mü fəs səl 
mə lu mat (en diş pil–oyu nu bi-
tir mək qay da la rı)” ki tab la rı nı 
ya zır.

Ruz beh də o döv rün dik ta-
tu ra sı na qar şı get dik cə nif rət 
art ma ğa baş la yır: “Şəx si fi kir-
lə ri bir ya na ata raq mil yon lar la 
həm və tə ni min bəd bəxt li yi nə 
son qoy maq üçün və ziy yə ti 

kö kün dən də yiş mə yi qət et-
dim”. Odur ki, Ruz beh or du da 
ge niş təb li ğat apa ra raq az bir 
za man da “İra nın azad lıq se vən 
za bit lə ri” təş ki la tı nı ya ra da bi-
lir. Bu təş ki la tın ya ran ma sın da 
pol kov nik Za tul la Si ya mək də 
ya xın dan iş ti rak edir və hə-
min təş ki la ta çox lu və tən pər-
vər za bit qo şu lur. Təş ki la tın 
baş lı ca məq sə di İran da hökm 
sü rən şah lıq dik ta tu ra sı nı de-
vi rib mil li de mok ra tik hö ku-
mət ya rat maq idi. Bu na gö rə 
də 1954-cü il də şah lıq ir ti ca sı 
və tən pər vər za bit lə rin ək sə-
riy yə ti ni zin dan la ra  at dı. Xos-
rov Ruz beh 3 də fə həbs xa na ya 
gön də ril sə də, ora dan qaç ma-
ğı ba car dı, za bit lər təş ki la tı nı 
möh kəm lən dir di. 

Növ bə ti xə ya nət nə ti cə-
sin də 1957-ci il iyul ayı nın 
9-da Teh ran kü çə lə ri nin bi-
rin də Ruz beh po lis lər tə rə-
fin dən mü ha si rə yə alın dı. O, 
üç gül lə ya ra sı al ma sı na bax-

ma ya raq, nər di van la da ma çı-
xa raq onu sa tan ada mın adı nı 
və rə qə ya zıb faş et di. Qa nax-
ma nə ti cə sin də ta qət dən düş-
müş Xos rov Ruz beh tu tu la raq 
“Qı zıl qa la “ həbs xa na sı na sa-
lın dı.

Şah re ji mi Ruz be hə dost la-
rı, qo hum la rı, hət ta ailə üzv-
lə ri ilə gö rüş mə yi, hər han sı 
mət bu at oxu ma ğı qa da ğan 
et miş di. Ruz beh və kil tut maq 
hü qu qun dan be lə məh rum 
idi, onun işi ni adi ci na yət ki-
mi qə lə mə ve rə rək məh kə-
mə si ni giz li su rət də həbs xa na 
dəf tər xa na sın da ke çir di lər. 
Məh kə mə də Ruz beh şah lıq 
qu ru lu şu nu if şa et di, o döv rün 
İran Kons ti tu si ya sı nı “quy ruq-
suz  şir”  ad lan dır dı. 

X. Ruz be hin igid li yi, vic-
dan saf ı ğı və əsl qəh rə man-
lıq əzə mə ti ilə bu gün kü nə sil 
fəxr et mə li dir. O, məh kə mə-
də de miş dir: “Hər işi ba car-
maq la zım gəl di yi ki mi, in san 
olan şəxs lə ya qət lə öl mə yi 
də ba car ma lı dır, yox sa nə-
yin ba ha sı na olur sa ol sun şə-
rəf siz ya şa maq dan sa, şə rəf i 
ölüm da ha yax şı dır”. Ruz beh 
xal qa mü ra ci ət lə de yir di: “İs-
tər mə nim, is tər sə də gül lə-
lən miş yol daş la rı mın heç bir 
təq si ri yox dur, bi zim ye ga nə 
gü na hı mız əziz və tə ni azad 
gör mək, Ame ri ka dan ası lı 
olan mən fur şah lıq qu ru lu-
şu nu de vir mək, onun ye rin-

də əsl de mok ra tik res pub li-
ka ya rat maq dır.  Siz Ruz be hi 
məh kum edə bi lər si niz, la kin 
mü ba riz li yi, azad lıq se vər li yi, 
fə da kar lı ğı məh kum edə bil-
məz si niz. İran xal qı nın azad-
lıq mü ba ri zə si gec-tez qə lə bə 
ça la caq dır”. Xos rov Ruz be hi 
1958-ci il may ayı nın 11-də 
dan ye ri ağa ran vaxt Teh ra nın 
Hiş mə ti yə atəş tə lim mey da-
nın da gül lə lə di lər. 

Ruz beh məh kə mə də ol-
du ğu ki mi, gül lə lən mə anın-
da da özü nü son də rə cə mər-
da nə apa ra raq, İran hə ya tı nın 
ağır şə rai tin də elə yük sək li yə 
qalx dı ki, bey nəl xalq aləm də 
ən mərd mü ba riz lər sı ra sın da 
dur du. Gə lən il bu fə da kar in-
sa nın 100 il lik yu bi le yi tə rəq-
qi pər vər in san lar tə rə fin dən 
qeyd edi lə cək.

İran lı şai rə Ja lə nin Xos rov 
Ruz be hə həsr et di yi “Qəh rə-
ma na”ad lı şei rin də de yi lir:

Sən şə rəf ə ya şa dın
Ey dö yüş çü qəh rə man!
Sar sıl ma dı vü qa rın
Ölü mə ge dən za man.
La kin bir gün gə lə cək
Dog ma yur dum gü lə cək.
O mü qəd dəs qa nı na 
And içir lər in di dən.
Qi sa sın alı na caq
Hiy lə gər düş mə nin dən.

yu sif sər XAn Bəy lİ,
Bi nə qə di sa ki ni, bio lo gi ya 

üz rə fəl sə fə dok to ru
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Di na mik tə rəq qi yo lun da 
olan Azər bay can da id ma nın və 
bə dən tər bi yə si nin in ki şa fı na 
yük sək qay ğı və diq qət lə ya-
na şı lır. Bu nun nə ti cə si ola raq 
ha zır da bü tün dün ya da id man 
öl kə si ki mi ta nı nan res pub li ka-
mız da id ma nın in ki şa fı ilə bağ-
lı müx tə lif təd bir lər hə ya ta ke-
çi ri lir. Son il lər id man inf rast-
ruk tu ru nun müa sir ləş di ril mə si 
təd bir lə ri çər çi və sin də pay taxt 
Ba kı da Su İd man Növ lə ri Sa ra-
yı, Ba kı Olim pi ya Sta dio nu in şa 
edi lir, Mil li Gim nas ti ka Are na sı 
isə ar tıq is ti fa də yə ve ri lib. 

Av ro pa Oyun la rı nın yük sək 
sə viy yə də təş ki li məq sə di lə in-
şa edi lən bu id man qur ğu la rı 
pay tax tın ay rı-ay rı ra yon la rı nın 
əra zi sin də yer lə şir. Gə lən il 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin-
dən Azər bay ca na gə lə cək id-

man çı la rın bir qis mi də ha zır-
da Bi nə qə di ra yo nun da in şa sı 
da vam et di ri lən Ba kı Atı cı lıq 
Mər kə zin də mü ba ri zə apa ra-
caq lar. Ha zır da bu ra da ti kin ti 
iş lə ri sü rət lə da vam et di ri lir. 

Azər bay can Atı cı lıq Fer de-
ra si ya sı nın vit se-pre zi den ti Ha-
fiz Cə fə rov bi zim lə söh bə tin də 
in şa sı da vam et di ri lən mər kəz 
ba rə də ət raf ı mə lu mat ve rib: 
“Atı cı lıq id ma nı Azər bay can da 
in ki şaf et miş id man növ lə rin-
dən bi ri dir. Tə sa dü fi de yil dir 
ki, bu id man nö vü üz rə Azər-
bay ca nın Olim pi ya çem pio nu 
var. Bu və di gər nai liy yət lə rin 
əl də edil mə si nin baş lı ca sə bə-
bi atı cı lıq id ma nı nın in ki şa fı 
üçün la zı mi şə rai tin ya ra dıl-
ma sı dır. Di gər id man ob yekt-
lə ri ki mi, Bi nə qə di ra yo nun da 
in şa olu nan bu mər kəz də Av-
ro pa Oyun la rı na qə dər ha zır 
ola caq. Qur ğu da apa rı lan iş lər 

– tir lə rin ye ni lən mə si, id man-
çı lar və ta ma şa çı lar üçün hər 
cür şə rai tin ya ra dıl ma sı, mər-
kə zin özü nün zövq lə ti kin ti si 
ürə yi miz cə dir. He sab edi rəm 
ki, Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı öl-
kə miz də çox yük sək sə viy yə də 
təş kil olu na caq, di gər id man 
növ lə rin də ol du ğu ki mi, atıc-
lıq nö vün də də me dal lar qa za-
na ca ğıq”.

Mə lu mat üçün bil di rək ki, 
Ba kı Atı cı lıq Mər kə zi “At let-
lər” kən di nin qərb is ti qa mə-
tin də yer lə şir. Ha zır da bu ra da  
tək mil ləş dir mə iş lə ri apa rı lır. 
Ti kin ti si ba şa çat dıq dan son ra 
mər kəz ən mo dern və möh-
tə şəm id man ob yekt lə rin dən 
bi ri nə çev ri lə cək, ya rış la rın 
yük sək sə viy yə də təş ki li üçün 
zə ru ri şə ra it ya ra dı la caq dır.

Be lə bir möh tə şəm təd bi-
rin  Azər bay can da ke çi ril mə si 
ilə əla qə dar Bi nə qə di ra yo-

nun da “Tə miz Bi nə qə di” ad lı 
so si al la yi hə yə start ve ril miş-
dir.

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki-
miy yə tin dən bil di ril miş di ki, 
la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə sin-
də məq səd Olim pi ya Oyun la-
rı na ha zır lıq döv rün də ra yo-
nun me mar lıq gör kə mi ni da ha 
da yax şı laş dır maq, qə sə bə və 
mik ro ra yon lar da, kü çə və mə-
həl lə lər də, park və xi ya ban lar-
da apa rı lan tə miz lik və abad lıq 
iş lə ri ni in ten siv qay da da da vam 
et dir mək və bu iş lə rə ra yon ic-
ti ma iy yə ti ni cəlb et mək dir.

İyu lun 1-dən eti ba rən 
“Tə miz Bi nə qə di” la yi hə si nin 
hə ya ta ke çi ril mə si üçün ic ra 
ha ki miy yə ti nin baş çı sı tə rə fin-
dən sə rən cam im za lan mış dır. 
Sə rən ca ma əsa sən Təd bir lər 
Pla nı təs diq edil miş, onun ic-
ra sı məq sə di lə ko mis si ya ya ra-
dıl mış dır.

 iqtisadiyyat

 mədəniyyət

 maraqlı

Ba kı Biz nes Təd ris Mər kə zin də 
“Azər bay can Res pub li ka sın da biz ne sin 
ida rə olun ma sı sa hə sin də kadr la rın 
ix ti sa sı nın ar tı rıl ma sı üz rə Al ma ni-
ya-Azər bay can bir gə Proq ra mı” çər çi-
və sin də sa hib kar və gənc me ne cer lər 
üçün bey nəl xalq se mi nar ke çi ril miş dir.

İq ti sa diy yat və Sə na ye Na zir li yin-
dən bil dir miş lər ki, ix ti sa sar tır ma kurs-
la rı nın sə mə rə li li yi nin qiy mət lən di ril-
mə si nə həsr edil miş təd bir də Al ma ni-
ya Bey nəl xalq Əmək daş lıq Cə miy yə-
ti nin və mü va fiq təd ris mər kəz lə ri nin 
nü ma yən də lə ri, elə cə də 2013-cü il də 
hə min öl kə də iq ti sa di koo pe ra si ya üz rə 
ix ti sa sar tır ma kurs la rı keç miş 35-dən 
çox sa hib kar və gənc me ne cer iş ti rak 
et miş dir.

Se mi nar da bir gə proq ra mın və ix-
ti sa sar tır ma kurs la rı nın uğur lu nə ti cə-
lə ri ba rə də mə lu mat ve ril miş dir. Qeyd 
edil miş dir ki, proq ra mın ic ra olun du ğu 
5 il ər zin də iq ti sa diy ya tın müx tə lif sa-
hə lə rin də fəa liy yət gös tə rən 198 sa-

hib kar və gənc me ne cer Al ma ni ya nın 
Karl Dyus berq, Ba den-Vüt ten berq və 
di gər təd ris mər kəz lə rin də tə lim keç-
miş, Ber lin, Bonn şə hər lə rin də ki bir sı-
ra mü əs si sə lə rin qa baq cıl təc rü bə si ilə 
ta nış ol muş lar.

Təd bir də ix ti sa sar tır ma kur su nun 
iş ti rak çı sı ol muş me ne cer lər təq di mat-
la çı xış et miş, proq ram çər çi və sin də Al-
ma ni ya nın mü va fiq şir kət lə ri ilə ya ra-
dıl mış iş gü zar əla qə lər və im za lan mış 
biz nes mü qa vi lə lə ri ba rə də mə lu mat 
ver miş lər.

Qeyd edil miş dir ki, 2014-cü ilin 
okt yabr-no yabr ay la rın da Al ma ni ya-
Azər bay can bir gə proq ra mı çər çi və-
sin də sa hib kar la rın və me ne cer lə rin 
iq ti sa di koo pe ra si ya üz rə ix ti sa sar tır ma 
kurs la rı na gön də ril mə si məq sə di ilə 
mü sa bi qə baş lan mış dır. İki gün da vam 
edə cək mü sa bi qə yə Azər bay can iq ti sa-
diy ya tı nın müx tə lif sa hə lə rin də fəa liy-
yət gös tə rən 53 sa hib kar və gənc me ne-
cer qa tıl mış dır.

Ru si ya nın bir sı ra te le vi zi ya ka nal la-
rı Azər bay ca nın ilk mil li pey ki “Azers-
pa ce 1/Af ri ca sat 1A” üzə rin dən ya yı ma 
baş la mış dır.

“Azər kos mos” ASC-dən bil dir miş-
lər ki, ha zır da “Azər bay can pey ki va si-
tə si ilə Gür cüs tan və Uk ray na te le vi zi ya 
ka nal la rı nın ya yı mı da hə ya ta ke çi ri lir.

“Azers pa ce-1” te le kom mu ni ka si ya 
pey ki in ki şaf et miş di zay na və qo şul ma 
im kan la rı na ma lik dir. Peyk Mər kə zi 
Asi ya, Av ro pa və Af ri ka nın 50-dən ar-
tıq öl kə si ni əha tə edən kos mik mə kan-
da əsas rol oy na yır.

Sahibkarlarvəgəncmenecerlərüçün
beynəlxalqseminar

Azərbaycanincəsənətiİordaniya
mətbuatında

ElmiŞurahesabatverib

Yaponlardünyanıtəəccübləndirməkdədavamedirlər

Gəncpianoçularınbirinci
ümumməktəbfestivalı

Azərbaycanpeykipopulyarlıqqazanır

İorda ni ya da ke çi ri lən “Ja raş” 
mə də niy yət və in cə sə nət fes ti va-
lın da iş ti rak edən Azər bay ca nın 
in cə sə nət xa dim lə ri – xalq ar tis ti 
xa nən də Mə ləkl xa nım Əy yu-
bo va, xalq ar tis ti tar zən Möh lət 
Müs lü mov və ka man ça ifa çı sı 
El nur Sa la ho vun çı xış la rı ba rə də 
İorda ni ya mət bua tın da, xü su sən 
də “Oro ba news” say tın da ge niş 
mə lu mat yer ləş di ril miş dir.

Azər bay can mu si qi si nin 
iorda ni ya lı lar tə rə fin dən çox bö-
yük məm nun luq la qar şı lan dı ğı-
nı bil di rən mə qa lə mü əl li fi ey ni 

vaxt da 3 müx tə lif yer də iş ti rak çı 
döv lət lə rin çı xış la rı nın ol ma sı na 
bax ma ya raq, “Mu ğam trio su”nun 
çı xı şı nı da ha çox ta ma şa çı nın iz lə-
di yi ni bil dir miş dir.

Bun dan əla və, İorda ni ya da 
həf tə lik mü hüm əhə miy yə tə 
ma lik olan mə də ni təd bir lər ba-
rə də mə lu mat mər kə zi he sab 
edi lən “Jor da ni an Events Gui de” 
veb-say tın da da Azər bay can in-
cə sə nət us ta la rı nın çı xış la rı nın 
vax tı və “Mu ğam trio su” haq qın-
da mə lu ma tı əks et di rən afi şa yer-
ləş di ril miş dir.

Azər bay can Mi li Elm lər 
Aka de mi ya sı nın Mil li Azər-
bay can Ta ri xi Mu ze yi nin el mi 
şu ra sın da 2014-cü ilin bi rin ci 
ya rı sın da el mi təd qi qat, eks po-
zi si ya və fond iş lə ri nə da ir he-
sa bat din lə nil miş dir.

Mu ze yin mət bu at xid mə-
tin dən bil dir miş lər ki, MATM-
ın el mi ka ti bi, ta rix üz rə fəl sə-
fə dok to ru Fər had Cab ba ro vun 
he sa bat mə ru zə sin də mu zey 
əmək daş la rı nın plan üz rə 15 
möv zu nu əha tə edən 21 iş üzə-

rin də ça lış dıq la rı, 2 möv zu və 
2 işin ye ri nə ye ti ril di yi ba rə də 
mə lu mat ve ril miş dir.

Nai liy yət lər sı ra sın da eks-
po zi si ya nın “Azər bay can Bi rin-
ci Dün ya mü ha ri bə si il lə rin də” 
his sə si nin ye ni dən qu rul ma sı, 
4 ki ta bın nəş ri, 2 konf rans və 
2 sər gi nin təş ki li, mu ze yin zi-
ya rət çi lə ri nin sa yı nın xey li art-
ma sı vur ğu lan mış dır.

Mü za ki rə lər dən son ra he-
sa bat yek dil lik lə qə bul olun-
muş dur.

To kio mu zey lə rin dən bi rin-
də mey da na çı xan ye ni bə ləd çi 
ro bot lar in sa na elə çox bən zə yir 
və elə yax şı da nı şır lar ki, bu ba-
xım dan öz pro to tip lə ri ni de mək 
olar ki, ar xa da qo yur lar. Ya po ni-
ya nın ro bo to tex nik ali mi pro fes-
sor Xi ro şi İsi qu ro be lə he sab edir 
ki, onun ya rat dı ğı bu ro bot lar in-
san la ma şın lar ara sın da qar şı lıq lı 
əla qə lər üz rə təd qi qat la ra kö mək 

edə cək, ha be lə on la rın bir-bi rin-
dən nə ilə fərq lən dik lə ri ni gös tə-
rə cək dir.

İlk təq di mat da ro bot lar la zım 
gə lən mə qam da do daq la rı nı tər-
pət mə yi, göz qırp ma ğı, söh bət 
za ma nı əl lə ri ni tər pət mə yi və 
hət ta ba şı nı yır ğa la ma ğı ba car-
dıq la rı nı nü ma yiş et dir miş lər. La-
kin ki şi va ri ant lı ma şı nın – Ko do-
mo roi din xə bər lə ri sü rət lə, sə lis 

oxu maq, mü rək kəb ya nılt mac lar 
de mək ba ca rı ğı iş ti rak çı lar da da-
ha bö yük ma raq do ğur muş dur. 
Bə ləd çi ro bot Oto mo ro id qa dın 
gör kə min də dir, am ma söh bət 
za ma nı uşaq sə sin dən tut muş ki-
şi sə si nə dək müx tə lif səs lər dən 
is ti fa də edə bi lir. 

Sü ni də ri və əzə lə lər lə təc hiz 
olun muş hər iki ro bot tez lik lə To-
kio Mil li Elm və İn no va si ya la rın 

İn ki şa fı Mu ze yi nə təh vil ve ri lə-
cək dir. Bu ro bot la rın ya ra dı cı sı bir 
çox ro bot tex nik lə ri nin be lə bir 
fik ri ilə ra zı de yil dir ki, me xa nizm-
lə rin in san lar la həd din dən ar tıq 
ox şar lı ğı adam la rı qor xu da bi lər. 
Ək si nə, o, he sab edir ki, ro bot la rın 
məhz ant ro po morf ol ma sı on la rın 
da ha tez bir za man da gün də lik hə-
ya tı mı zın bir his sə si nə çev ril mə si-
nə im kan ve rə cək dir.

Ba kı da gənc pia no çu la rın 
Ge or gi Şa ro yev adı na bi rin ci 
ümum mək təb fes ti va lı ke çi-
ril miş dir. Fes ti val Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya-
nın da Gənc lər Fon du və “Uşaq 
və Tə lə bə Gənc lər Dün ya sı” 
İc ti mai Bir li yi nin dəs tə yi ilə 
“Uşaq və gənc lər üçün mu si qi 
fes ti va lı” la yi hə si çər çi və sin də 
re al laş dı rıl mış dır.

G.Şa ro yev adı na 35 nöm rə-
li on bi ril lik uşaq mu si qi mək-
tə bin də təş kil edil miş fes ti va lın 
əsas məq sə di ye tiş mək də olan 
gənc nəs lin es te tik sə viy yə-
si nin yük səl mə si və is te dad lı 
pia no çu la rın üzə çı xa rıl ma sı 
ol muş dur. Fes ti val 2 yaş qru pu 
üz rə ke çi ril miş dir. Proq ram da 
bir rus və bir Azər bay can bəs-
tə ka rı nın əsə ri ifa olun muş dur.

Mün sif ər he yə ti nin qə ra rı na 
əsa sən, bi rin ci yaş qru pun da Cə-
mi lə Hə sə no va bi rin ci, Fə ra məz 
Da da şov və Sə bi nə El dar lı ikin ci, 
Dil bər Kən gər li və Me hin Ba ba-
ye va isə üçün cü də rə cə li dip lo-
ma la yiq gö rü lə rək fes ti va lın lau-
rea tı adı nı qa zan mış lar.

İkin ci yaş qru pun da isə 
Sua da Ha cı za də bi rin ci, Gül naz 
El dar lı ikin ci, Nər giz Ka zı mo-
va üçün cü də rə cə li dip lo mu və 
fes ti va lın lau rea tı adı nı qa zan-
mış lar.

Hər iki yaş qru pun da bir 
ne çə şa gird dip lo mant adı na 
la yiq gö rül müş dür. Qa lib lə rə 
“Uşaq və Tə lə bə Gənc lər Dün-
ya sı” İc ti mai Bir li yi tə rə fin dən 
hə diy yə lər ve ril miş dir. Son da 
lau re at la rın iş ti ra kı ilə qa la-
kon sert təq dim olun muş dur.

Binəqədidəmöhtəşəm
idmanmərkəziinşaolunur

İyu lun 1-dən Ba kı Biz nes Mər kə-
zin də Azər bay can da İx ra cın və İn ves-
ti si ya la rın Təş vi qi Fon du nun (AZP RO-
MO) və Al ma ni ya Bey nəl xalq Əmək-
daş lıq Cə miy yə ti nin tə şəb bü sü ilə 
“Qi da sə na ye sin də bren dinq an la yı şı, 
bren din ya ra dıl ma sı və mar ke tinq stra-
te gi ya sı” üz rə tə lim ke çi ri lib.

AZP RO MO-dan bil dir miş lər ki, 
təd bir də bren din ya ra dıl ma sı və ba za-
ra çı xa rıl ma sı, mar ke tinq stra te gi ya sı, 

biz ne sin qu ru lu şu və şir kət lə rin məq-
səd lə ri möv zu la rın da mə ru zə lər din lə-
ni lib. Proq ra ma prak ti ki məş ğə lə lə rin 
də da xil edil di yi tə li mi Xə zər Uni ver si-
te ti nin pro fes so ru, iq ti sad elm lə ri dok-
to ru Fu ad Rə su lov apa rıb. Təd bir də 
iç ki məh sul la rı – şi rə lər, li mo nad lar və 
şə rab lar üz rə brend ya ra dıl ma sı mə sə-
lə si nə xü su si diq qət ye ti ri lib.

Tə li min so nun da iş ti rak çı la ra ser ti-
fi kat lar təq dim olu nub.
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