
Naxçıvan 

Mux tar 

res pub li ka sı 

90 illik 

yubileyini 

qeyd edir

X a l q  d ö v l ə t  ü ç ü n  y o x ,  d ö v l ə t  x a l q  ü ç ü n  o l m a l ı d ı r. . .

• aKtual • Zə rİ Fə əlİ yE Va-91 • təDbİr • cəMİyyət3 4 5 7

Öl kə baş çı sı nın 
tap şı rı ğı 
bi nə qə di də 
yük sək 
sə viy yə də 
ic ra olu nur

Gö zəl alim, 
xe yir xah in san

bi nə qə di 
ra yo nun da 
ye ni 
se mi nar-
mü sa bi qə yə 
start ve ril di

bu ra 
binəqədidir –
bakının 
bir parçası...
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Ap re lin 4də Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti İl ham Əli yev ilə 
öl kə miz də iş gü zar sə fər də 
olan Tür ki yə Res pub li ka sı
nın Baş na zi ri Rə cəb Tay yib 
Ər do ğa n arasında tək bə tək 
gö rü ş ol muş dur.

Gö r üş  də  öl  kə  lə  r i 
miz ara sın da dost luq və 
qar daş lıq mü na si bət lə ri
nin si ya si, iq ti sa di, ener ji, 
nəq liy yat və bü tün di gər 
sa hə lər də uğur lu in ki şa
fın dan məm nun luq ifa də 
olun muş dur. 

Son ra Azər bay can Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev ilə Tür ki yə 
Res pub li ka sı nın Baş na zi ri 
Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın 
nü ma yən də he yət lə ri nin 
iş ti ra kı ilə ge niş tər kib də 
gö rü şü ke çi ril miş dir.

Gö rüş də Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev de
miş dir: “Hör mət li cə nab 
Baş na zir, əziz qar da şım, 
hör mət li qo naq lar. Bir da
ha Si zi ürək dən sa lam la yı
ram. Azər bay ca na xoş gəl
mi si niz. Für sət dən is ti fa də 
edə rək bir da ha rəh bər lik 
et di yi niz par ti ya nın bə lə
diy yə seç ki lə rin də qa zan
dı ğı qə lə bə mü na si bə ti lə 
ürək dən təb rik edi rəm. Bu 
bö yük qə lə bə dir. Gör dü
yü nüz iş lə rə ve ri lən bö yük 
qiy mət dir. 

Çox şa dam ki, bu gün 
biz gö rü şü rük. Biz ar tıq ge
niş fi kir mü ba di lə si apar
dıq. Bir çox mə sə lə lə ri 
mü za ki rə et dik. Bir da ha 
əmin olu ruq ki, Tür ki yə
Azər bay can əla qə lə ri çox 
möh kəm zə min, dost luq, 
qar daş lıq üzə rin də qu rul
muş, stra te ji partn yor luq, 
tə rəf daş lıq sə viy yə si nə 
qalx mış dır. Bi zi bir ləş di
rən bir çox la yi hə lər var dır. 
On la rın ha mı sı uğur la ic ra 
edi lir. Əmi nəm ki, sə fə ri
niz gə lə cək əla qə lə ri mi zin 

in ki şa fı üçün də çox fay da lı 
ola caq dır”.

Döv lət baş çı mı zın sə
mi mi çı xı şı nı hör mət lə 
qar şı la yan Tür ki yə nin Baş 
na zi ri Rə cəb Tay yib Ər
do ğan de miş dir: “Mən də 
hör mət li Pre zi den ti mi zə 
xü su si lə bu qə bul la ra gö
rə çox tə şək kür edi rəm. 
Mə lum dur, bi zim ənə nə
vi keç mi şi mi zə bax dıq da 
hər seç ki lər dən son ra ilk 
zi ya rət et di yi miz yer Azər
bay can olur. Tə bii, bu seç
ki lər dən son ra da. Əl bət tə, 
bu se çi min bi zim üçün bir 
mə na sı da eti mad gös tə
ril mə si idi. Bu seç ki lər dən 
də çox yük sək bir uğur la 
çıx dıq.  Ənə nə mi zi ye ri
nə ye tir mək üçün qar daş 
Azər bay ca na be lə bir sə fər 
et mək is tə dik. 

Ara mız da çox məh sul
dar bir top lan tı ke çir dik. 
İs tər iki tə rəf li, is tər sə də 
re gio nal mü na si bət lə ri
mi zi, pro ses lə ri də yər lən
dir mə yə für sə ti miz ol du. 
İna nı ram ki, bun dan son
ra kı müd dət də də ara mız
da kı bu mü na si bət lə ri mi zi 
da vam et dir mək sü rə ti ilə 
Tür ki yəAzər bay can həm
rəy li yi ni gə lə cə yə da ha 
güc lü şə kil də, güc lə nə rək 
çat dı ra ca ğıq. 

Mən də bu qə bu la gö rə 
şəx sən öz adım dan və nü
ma yən də he yə tim adın dan 
çox tə şək kür edi rəm. 

Sağ olun, var olun!”
Ge niş tər kib də gö

rüş dən son ra Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
və Tür ki yə nin Baş na zi ri 
Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın 
bir gə mət bu at konf ran sı 
ol muş dur. Pre zi dent İl ham 
Əli yev və Baş na zir Rə cəb 
Tay yib Ər do ğan əv vəl cə 
mət bua ta bə ya nat lar la çı xış 
et miş, da ha son ra jur na list
lə rin su al la rı nı ca vab lan dır
mış lar.

Azər bay can Res pub li ka
sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
ap re lin 9da İran İs lam Res
pub li ka sı na rəs mi sə fə rə gəl
miş dir. 

Azər bay ca nın və İra nın 
döv lət bay raq la rı ilə bə zə
dil miş Teh ra nın “Meh ra bad” 
ha va li ma nın da Azər bay can 
Pre zi den ti ni İra nın yük sək 
və zi fə li döv lət və hö ku mət 
rəs mi lə ri qar şı la mış lar.

Həmin gün Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl
ham Əli ye vin İran İs lam Res
pub li ka sı nın Pre zi den ti Hə sən 
Ru ha ni ilə ge niş tər kib də da
nı şıq la rı ol muş dur.

Gö rüş də Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 
İra na rəs mi sə fə ri nin öl kə lə
ri miz ara sın da iki tə rəf  i əla
qə lə rin in ki şa fı ba xı mın dan 
əhə miy yə ti qeyd edil miş dir. 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin və 
Pre zi dent Hə sən Ru ha ni nin 
Da vos da ke çi ri lən gö rü şün
də öl kə lə ri miz ara sın da açıq, 
sə mi mi mü na si bət lə rin in ki
şaf et di ril mə si yol la rı ət ra fın
da apa rı lan fi kir mü ba di lə si 
məm nun luq la xa tır lan mış dır. 

Söh bət za ma nı öl kə lə
ri miz ara sın da dost luq mü
na si bət lə ri nin müx tə lif sa
hə lər də, o cüm lə dən si ya si, 
iq ti sa di, sər ma yə qo yu lu şu, 
ener ji, nəq liy yat, inf rast ruk
tur, mə də niy yət, tu rizm və 
di gər sa hə lər də əmək daş lıq 
əla qə lə ri nin ge niş lən di ril
mə si üçün yax şı im kan la rın 
ol du ğu qeyd edil mişdir. Bu 
im kan la rın re al laş dı rıl ma sı, 
əmək daş lı ğın da ha da də rin
ləş mə si nə ma ne ola bi lə cək 
ən gəl lə rin ara dan qal dı rıl

ma sı is ti qa mə tin də səy lə rin 
güc lən di ril mə si nin zə ru ri li yi 
vur ğu lan mış dır.

Son ra Azər bay can Pre zi
den ti İl ham Əli ye vin və İran 
Pre zi den ti Hə sən Ru ha ni nin 
iş ti ra kı ilə sə nəd lə rin im za
lan ma sı mə ra si mi ol muş dur.

İki öl kə ara sın da gənc lər 
və id man sa hə lə rin də əmək
daş lıq haq qın da, föv qə la də 
hal la rın ida rə edil mə si sa hə
sin də əmək daş lıq haq qın da, 
me teo ro lo gi ya və əla qə dar 
mə sə lə lə rə da ir An laş ma Me
mo ran dum la rı im za lan mış dır.

Azər bay ca nın iq ti sa diy yat 
və sə na ye na zi ri Şa hin Mus ta
fa yev və İra nın ener ge ti ka na
zi ri Hə mid Çit çi an “Azər bay
can Res pub li ka sı Hö ku mə ti 
və İran İs lam Res pub li ka sı 
Hö ku mə ti ara sın da “Or du

bad” və “Ma ra zad” Su Elekt
rik stan si ya la rı nın ti kin ti si və 
is tis ma rı haq qın da Sa ziş”i im
za la mış lar.

İra na sə fə ri çər çi və sin də 
Pre zi dent İl ham Əli yev ap
re lin 9da  İs lam Res pub li ka
sı nın Ali Rəh bə ri Se yid Əli 
Xa me nei ilə  gö rüş müş dür. 
Se yid Əli Xa me nei xal qı mı
zın ümum mil li li de ri Hey dər 
Əli yev ilə gö rüş lə ri ni və bu 
gö rüş lər za ma nı sə mi mi söh
bət lə ri məm nun luq la xa tır
lat mış dır. O, Azər bay can Pre
zi den ti nin sə fə ri nin öl kə lə ri
miz ara sın da kı əmək daş lı ğın 
da ha da ge niş lən mə si işi nə 
xid mət edə cə yi nə əmin li yi
ni vur ğu la mış, əla qə lə ri mi
zin bun dan son ra da uğur la 
in ki şaf edə cə yi nə ümid var 
ol du ğu nu bil dir miş dir. Gö rüş 

za ma nı İra nın Ali Rəh bə ri öl
kə si nin Er mə nis tanAzər bay
can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi
şə si nin Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü əsa sın da həl li nin 
tə rəf da rı ol du ğu nu vur ğu
la mış dır. Se yid Əli Xa me nei 
Azər bay can Pre zi den ti nin 
bö yük təc rü bə yə ma lik ol du
ğu nu qeyd et miş və Azər bay
can xal qı na fi  ra van lıq ar zu la
mış dır.

Pre zi dent İl ham Əli yev 
iki tə rəf li mü na si bət lə ri mi
zin uğur la in ki şaf et di yi ni, 
öl kə lə ri miz ara sın da ta ri xi, 
mə də ni, di ni kök lə rin əla
qə lə ri mi zin in ki şa fı üçün 
möh kəm zə min ya rat dı ğı nı 
bil dir miş dir. Döv lə ti mi zin 
baş çı sı Azər bay can ilə İra
nın bey nəl xalq sə viy yə də 
birbi ri ni dəs tək lə dik lə ri ni 

vur ğu la mış, iq ti sa di əla qə
lə ri mi zin ge niş lən di ril mə si 
işin də ya ra dıl mış müş tə rək 
ko mis si ya nın mü hüm rol 
oy na ya ca ğı nı diq qə tə çat
dır mış dır.  Azər bay can Pre
zi den ti Er mə nis ta nın tə ca
vü zü nə ti cə sin də mey da na 
gəl miş Er mə nis tanAzər
bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü
na qi şə si nin yal nız və yal nız 
Azər bay ca nın əra zi bü töv
lü yü çər çi və sin də, bey nəl
xalq hü qu qun nor ma la rı və 
prin sip lə ri əsa sın da həl li nin 
va cib ol du ğu nu bil dir miş dir. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı  mü na
si bət lə ri mi zin in ki şa fı üçün 
hər iki  öl kə nin si ya si ira də
yə ma lik ol du ğu nu vur ğu la
ya raq əla qə lə ri mi zin bun dan 
son ra da ge niş lə nə cə yi nə 
əmin li yi ni vur ğu la mış dır.

Dostluq və 
qardaşlıq 
münasibətləri 
uğurla inkişaf edir 

Prezident İlham Əliyevin İran 
İslam Respublikasına rəsmi səfəri

Azərbaycan Prezidenti Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında olmuşdur
Dövlətimizin başçısı bir sıra sosial obyektlərin açılışında iştirak etmişdir

Azər bay ca nın coğ ra fi 
cə hət dən ol duq ca əl ve riş li 
möv qe də yer ləş mə si öl kə mi
zin dün ya nın ha va nəq liy ya tı 
sis te min də ki ro lu nu və ye ri ni 
da ha da güc lən di rir. Nax çı van 
bey nəl xalq ha va li ma nı üçün 
ye ni in zi ba ti bi na nın in şa sı da 
bu qə bil dən olan la yi hə lər
dən bi ri dir. Bu təd bir lər sü
rət li tə rəq qi döv rü nü ya şa yan 
Azər bay can mül ki avia si ya sı
nın in ki şa fı na mü hüm töh fə
lər ve rir. 

Pre zi dent Il ham Əli yev 
Nax çı va na sə fə ri çər çi və sin
də aero por tun ye ni in zi ba ti 
bi na sı nın açı lı şın da iş ti rak et
miş dir. 

Azər bay can da ta ri xi, mə
də ni, di ni abi də lə rin qo run
ma sı işi nə yük sək diq qət gös

tə ri lir. Döv lə tin bu sa hə də 
hə ya ta ke çir di yi konk ret və 
çox say lı la yi hə lər nə ti cə sin
də in di be lə ob yekt lə rin ha
mı sı qo ru na raq bər pa edi lir. 
“Nax çı van qa la” Ta rixMe
mar lıq Mu zey Komp lek si nin 
ya ra dıl ma sı bu is ti qa mət də 
Azər bay can döv lə ti nin at dı
ğı ad dım la rın nə ti cə lə ri nin 
ge niş miq yas lı ol du ğu nu gös
tə rir. 

Komp lek sin mu ze yi ilə 
ta nış olan döv lə ti mi zin baş
çı sı na mə lu mat ve ril miş
dir ki, ori ji nal tər ti ba tı ilə 
se çi lən mu zey də Nax çı van 
Mux tar Res pub li  ka sı  nın 
əra zi sin də aş kar la nan ta ri xi 
əş ya lar xro no lo ji ar dı cıl lıq
la dü zül müş dür. Era mız dan 
əv vəl V mi nil li yə aid tə sər

rü fat kü pü, era mız dan əv vəl 
VIII mi nil li yə aid müx tə lif 
məi şət əş ya la rı, Son Tunc və 
Er kən Də mir döv rü nə aid 
ke ra mi ka mə mu lat la rı, mis 
alət lər, qə bi rüs tü abi də lər, 
si lah lar, zi reh li ge yim his sə

lə ri mu ze yin qiy mət li eks po
nat la rın dan dır. 

Öl kə miz də gənc lər si ya
sə ti nin for ma laş dı rıl ma sı is
ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən 
təd bir lər sis tem li xa rak ter al
mış dır. Ümum mil li li der Hey

dər Əli ye vin adı ilə bağ lı olan 
döv lət gənc lər si ya sə ti 2003
cü il dən baş la ya raq Azər bay
can da uğur lu nə ti cə lər lə yad
da qal mış dır. 

Davamı səh. 2-də

Ap re lin 7-də Nax şı van Mux tar Res pub li ka sı na sə fə rə 
gə lən Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 
xal qı mı zın ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin Nax çı van şə-
hə ri nin mər kə zin də ucal dı lan abi də si ni zi ya rət edə rək önü-
nə gül dəs tə si qoy muş dur.
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Naxçıvan MR-90

Naxçıvan Mux tar Res pub li ka sı nın  
ya ra dıl ma sı ndan 90 il ötür
Dövlətimizin başçısı bu mü na si bə t lə ke çi ril miş tən tə nə li  
mə ra sim də iş ti rak et miş dir

Azər bay ca nın ay rıl maz 
his sə si olan Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sı nın ya ra dıl ma
sı nın 90 ili ta mam ol muş dur.  
Pre zi dent İl ham Əli yev yu bi
ley mü na si bə ti lə mux tar res
pub li ka nın pay tax tı Nax çı van 
şə hə rin də ke çi ril miş tən tə nə
li mə ra sim də iş ti rak et miş dir. 

Ap re lin 8də Nax çı van şə
hə rin də ki Hey dər Əli yev Sa
ra yı nın sa lo nu na top la şan lar 
– mux tar res pub li ka nın hö ku
mət nü ma yən də lə ri, elm, mə
də niy yət və in cə sə nət xa dim
lə ri, öl kə miz də ki dip lo ma tik 
kor pu sun, Nax çı van ic ti ma iy
yə ti nin nü ma yən də lə ri Pre zi
dent İl ham Əli ye vi hə ra rət lə 
qar şı la mış lar.

Azər bay can Pre zi den ti 
İlham Əli yev mə ra sim də ge
niş nitq söy lə miş dir. Yı ğın caq 
iş ti rak çı la rı nı, qo naq la rı sa
lam la yan döv lə ti mi zin baş çı sı 
de miş dir: “Bu gün öl kə mi zin 
hə ya tın da çox əla mət dar bir 
gün dür. Bu gün biz Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı nın 90 il
lik yu bi le yi ni qeyd edi rik. Bu 
gö zəl ha di sə mü na si bə ti lə 
Nax çı van Mux tar Res pub li ka
sı nın bü tün sa kin lə ri ni və ey ni 
za man da, bü tün Azər bay can 
xal qı nı ürək dən təb rik edi
rəm. Nax çı van qə dim Azər
bay can tor pa ğı dır. Nax çı van da 
ta ri xi abi də lər, di ni abi də lər, 
me mar lıq abi də lə ri, bü tün to
po nim lər Azər bay can xal qı na 
məx sus dur. Əsr lər bo yu Azər
bay can xal qı bu gö zəl di yar da 
ya şa mış, ya rat mış dır. 

Nax çı va nın, ey ni za man da, 
qə dim döv lət çi lik ta ri xi var dır. 
Qə dim Ata bəy lər döv lə ti nin 
mər kə zi Nax çı van idi. Tə sa
dü fi de yil ki, Nax çı va na 90 il 
bun dan əv vəl Azər bay ca nın 
tər ki bin də mux ta riy yət sta tu
su ve ril miş dir. Bu, gö zəl ha di sə 
idi, ta ri xi ha di sə idi. Nax çı va
nın ro lu nu, bu di ya rın stra te ji 
əhə miy yə ti ni əks et di rən bir 
qə rar idi. An caq bu nun la bə
ra bər, o vaxt xal qı mı za qar
şı əda lət siz lik də edil miş dir. 
Çün ki Azər bay ca nın əzə li 
tor pa ğı olan Zən gə zu ru Azər
bay can dan ayı rıb Er mə nis ta na 
ver miş di lər. Bu, bö yük əda
lət siz lik idi. Çün ki Zən gə zur 
ta ri xi, əzə li Azər bay can tor
pa ğı dır. Zən gə zu run o vaxt kı 
əha li si nin müt ləq ək sə riy yə ti 
azər bay can lı lar idi. Zən gə zu
run bü tün ya şa yış mən tə qə lə
ri nin ad la rı Azər bay can ad la rı 
idi. Ona gö rə, bu qə ra rın qə
bul edil mə sin də Azər bay can 
xal qı na qar şı əda lət siz lik və 
qə rəz əsas rol oy na mış dır. Ey
ni za man da, bu qə rar la Azər
bay can coğ ra fi ba xım dan iki 
ye rə bö lü nür dü. Ey ni za man
da, bö yük türk dün ya sı iki ye rə 
bö lü nür dü. Bu, əda lət siz lik dir, 
bu, sa ğal ma yan ya ra dır. An caq 
mən tam əmi nəm ki, vaxt gə
lə cək və biz azər bay can lı lar 
bü tün ta ri xi tor paq la rı mı za 
qa yı da ca ğıq. 

Nax çı va nın in ki şa fı ulu ön
dər Hey dər Əli ye vin adı ilə sıx 
bağ lı dır. İlk növ bə də, ona gö rə 
ki, Nax çı van Azər bay can xal qı
na bö yük şəx siy yət ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vi bəxş et miş dir. 
Ulu Ön dər bü tün dövr lər də 
Nax çı va na bö yük diq qət gös
tər miş dir. 19701980ci il lə rin 
əv vəl lə rin də res pub li ka nın so
si aliq ti sa di in ki şa fı üçün çox 
bö yük iş lər gör müş dür. O vaxt 
Azər bay ca nın hər bir ye rin də 
ol du ğu ki mi, Nax çı van da da 
sü rət li in ki şaf döv rü mü şa hi
də edi lir di. Ulu Ön də rin rəh
bər li yi ilə Azər bay can 1980ci 
il lə rin əv vəl lə rin də so vet mə
ka nın da ən qa baq cıl yer lər də 
idi, o cüm lə dən Nax çı van da 
da bö yük so si al qu ru cu luq iş
lə ri apa rı lır dı. Nax çı va nın sə
na ye po ten sia lı for ma la şır dı. 
Bir söz lə, mux tar res pub li ka 

öz in ki şaf döv rü nü ya şa yır dı. 
Əf sus lar ol sun ki, Hey

dər Əli ye vin Azər bay can dan 
Mosk va ya köç mə sin dən son ra 
bü tün Azər bay can da ol du ğu 
ki mi, Nax çı van da da tə nəz zül 
döv rü ya şan mış dı. Əl də edil
miş bü tün uğur lar təd ri cən 
tə nəz zül et miş və mux tar 
res pub li ka üçün çox ağır bir 
dövr baş la mış dır. Biz o döv rü 
yax şı xa tır la yı rıq. 1980ci il lə
rin son la rı Nax çı van üçün əsl 
sı naq döv rü idi. Xoş bəxt lik dən 
ye nə də Ulu Ön də rin rəh bər
li yi ilə nax çı van lı lar bu ağır sı
naq dan şə rəf ə çı xa bil miş lər. 

Məhz 1990cı il lə rin əv
vəl lə rin də Nax çı va nın ta le yi 
həll edi lir di. Əgər o il lər də 
Hey dər Əli yev Nax çı van da ol
ma say dı və nax çı van lı lar Ulu 
Ön də rin ət ra fın da sıx bir ləş
mə səy di lər, Nax çı va nın ta le yi 
çox ağır ola bi lər di.”

Nax çı van Mux tar Res pub
li ka sı na qar şı er mə ni lə rin iş
ğal çı lıq plan la rın dan, ulu ön
dər Hey dər Əli ye vin qə tiy yə ti 
və sar sıl maz ira də si he sa bı na 
bü tün təh did lə rin qar şı sı nın 
alın ma sın dan bəhs edən döv
lət baş çı mız de miş dir: “Ulu 
Ön də rin Azər bay can ta ri xin
də ro lu əvəz siz dir. Şəx siy yət
lə rin ta rix də ro lu haq qın da 
çox lu ki tab lar, el mi əsər lər 
ya zıl mış dır. Ulu Ön də rin hə
yat və fəa liy yə ti, onun si ya sə
ti şəx siy yət lə rin ta rix də ro lu 
haq qın da ki fa yət qə dər ge niş 
ma te ri al ve rir. Bu bö yük şəx
siy yə tin ro lu o qə dər əhə miy
yət li və də yər li dir ki, bu gün 
müs tə qil Azər bay can döv lə ti 
Ulu Ön də rin si ya sə ti, cə sa rə
ti, uzaq gö rən li yi sa yə sin də in
ki şaf edir, ya şa yır”. 

1993cü il dən baş la ya raq 
Azər bay can da ya ra nan sa bit
lik dən, sü rət li in ki şaf döv
rün dən da nı şan Azər bay can 
Pre zi den ti Nax çı va nın da qa
zan dı ğı uğur la rı qeyd et miş dir: 
“Nax çı van da sü rət lə in ki şaf 
edir. Nax çı van da bü tün mə
sə lə lər uğur la ic ra edi lir. Bu 
sə fər mə nim Nax çı va na son 
10 il ər zin də 11ci sə fə rim dir. 
De mək olar ki, hər il Nax çı
va na gə li rəm, bu ra da ge dən 
in ki şaf a ta nış olu ram və çox 
se vi ni rəm. Se vi ni rəm ki, bu 
gün Nax çı van çi çək lə nən bir 
di yar dır. 

Dü nən son bir il ər zin də 
Nax çı van da gö rü lən iş lər lə bir 
da ha ta nış olar kən gör düm ki, 
nə qə dər bö yük iş lər gö rü lür, 
Nax çı van rəh bər li yi mux tar 
res pub li ka nın in ki şa fı üçün nə 
qə dər bö yük sev gi ilə, diq qət lə 
səy lər gös tə rir. Bü tün bu uğur
lar mü na si bə ti lə nax çı van lı la rı 
ürək dən təb rik edi rəm. 

Nax çı va nın hər bi po ten
sia lı bö yük də rə cə də möh
kəm lən miş dir. Nax çı van Or
du su bu gün güc lü Or du dur. 
Nax çı van Or du su nun hər bi 
tex ni ka ilə tə mi na tı ən yük sək 
sə viy yə də təş kil edi lir. Bu da 
tə bii dir, çün ki Nax çı van stra

te ji yer də yer lə şir. Nax çı van 
blo ka da şə rai tin də ya şa yır və 
be lə olan hal da Nax çı va nın 
dö yüş po ten sia lı ən yük sək 
sə viy yə də ol ma lı dır. Bu gün 
bu, be lə dir. Gə lə cək də Nax
çı va nın hər bi po ten sia lı nın 
güc lən di ril mə si üçün əla və 
təd bir lər gö rü lə cək dir. Nax
çı va nın hər bi po ten sia lı elə 
ol ma lı dır ki, is tə ni lən tə ca vü
zə tu tar lı, la yiq li ca vab ve rə 
bil sin. Bu gün bu, ar tıq re al
lıq dır. Gə lə cək il lər də gö rü
lə cək əla və təd bir lər he sa bı na 
biz Nax çı van da da ha da bö yük 
hər bi po ten si al ya ra da ca ğıq. 
Bu na im kan var dır. Azər bay
can döv lə ti zən gin döv lət dir. 
Bil di yi niz ki mi, bi zim döv lət 
büd cə mi zin əsas xərc lə ri hər
bi məq səd lər üçün nə zər də 
tu tu lur. Nə qə dər ki, tor paq la
rı mız iş ğal al tın da dır, bu, be lə 
də ol ma lı dır. 

Bu gün Azər bay can Or
du su dün ya miq ya sın da güc lü 
or du lar sı ra sın da dır. Or du qu
ru cu lu ğu sa hə sin də apa rı lan 
is la hat lar, Nax çı van da əla hid
də or du nun ya ra dıl ma sı, bu 
or du nun ən müa sir si lahsur
sat, tex ni ka ilə təc hiz edil mə
si bi zim döv lət si ya sə ti miz dir. 
Yə ni, bun dan son ra kı il lər də 
də Nax çı va nın hər bi gü cü nün 
ar tı rıl ma sı üçün əla və təd bir
lər gö rü lə cək dir. 

Nax çı van da ener ji təh lü
kə siz li yi mə sə lə lə ri öz həl li ni 
tam şə kil də ta pıb dır. Bu da çox 
se vin di ri ci hal dır. Bu gün Nax
çı van 100 fa iz sə viy yə sin də 
qaz laş dı rı lıb dır. Bü tün ya şa yış 
mən tə qə lə rin də tə bii qaz var
dır. Nax çı van bu gün elekt rik 
ener ji si ilə təc hi zat ba xı mın
dan öz ener ji təh lü kə siz li yi ni 
tam şə kil də tə min edə bi lib dir”. 

Gündəngünə gö zəl lə şən, 
əha li nin ri fah ha lı nın il dən
ilə yax şı laş dı ğı Nax çı van di
ya rı nın uğur la rı ndan danışan 
Pre zi dent İl ham Əli yev nit qi
nə da vam edə rək de miş dir: 
“Bir da ha de mək is tə yi rəm ki, 
bu uğur la rın tə mə lin də Ulu 
Ön də rin si ya sə ti da ya nır. Biz, 
onun da vam çı la rı bu si ya sə tə 
sa di qik. Ar tıq on bir ilə ya xın
dır ki, Ulu Ön dər ara mız da 
de yil. An caq onun ide ya la rı, 
si ya sə ti, si ya si xət ti ya şa yır. 
Azər bay can inam la, uğur la in
ki şaf edir. Azər bay can sö zün 
əsl mə na sın da müs tə qil döv lət 
ki mi öz si ya sə ti ni apa rır. Azər
bay can xal qı bu gün in ki şaf 
edən Azər bay ca nın tim sa lın
da müs tə qil li yin üs tün lük lə ri
ni əya ni şə kil də gö rür. Müs tə
qil lik ən bö yük sər və ti miz dir. 
Hət ta in ki şa fı mız ol ma sa idi, 
hət ta ağır və ziy yət də ya şa
say dıq be lə, ye nə də azad lıq, 
müs tə qil lik hər şey dən üs tün
dür. An caq biz nə in ki müs tə qil 
döv lə tik, nə in ki öz ta le yi miz 
öz əli miz də dir və müs tə qil si
ya sət apa rı rıq, biz uğur lu döv
lə tik. Biz bö yük uğur la ra im za 
at mı şıq. Son on ilin nə ti cə lə ri 
göz qa ba ğın da dır. Bu, sta tis ti

ka dır, bu, ta rix dir, bu, re al lıq
dır. Son 10 il ər zin də iq ti sa di 
sa hə də Azər bay can qə dər 
in ki şaf edən ikin ci öl kə ol ma
mış dır. Cə mi 10 il ər zin də iq ti
sa diy yat 3 də fə art mış dır. 

Bi zi uzun il lər in ci dən iş
siz lik ki mi prob lem de mək 
olar ki, ara dan qal dı rı lıb. Yox
sul luq sə viy yə si ən aşa ğı həd
də dir. Azər bay can bu gün bü
tün iq ti sa di pa ra metr lər üz rə 
ən qa baq cıl öl kə lər lə ey ni sə
viy yə də dir, bə zi pa ra metr lər 
üz rə in ki şaf et miş öl kə lə ri də 
qa baq la yır. Bi zim döv lət xa
ri ci bor cu muz ümu mi da xi li 
məh su lun 8 fai zi ni təş kil edir. 
Azər bay can da bö yük həcm də 
val yu ta eh ti yat la rı ya ra dıl mış
dır və ümu mi da xi li məh su
lu mu zun 70 fai zi ni təş kil edir. 
Büd cə kə si ri çox aşa ğı sə viy
yə də dir. İnf rast ruk tur la yi hə
lə ri nə qo yu lan və sa it bu gün 
öl kə mi zin hər bir ye rin də 
özü nü gös tə rir, ye ni im kan lar 
açır. Biz nes im kan la rı da çox 
yax şı dır. Azər bay can da li be ral 
iq ti sa diy yat apa rı lır. Rə qa bət 
qa bi liy yət li li yi nə gö rə Azər
bay can iq ti sa diy ya tı dün ya da 
39cu yer də dir. 

Yə ni apa rı lan is la hat lar, 
dü şü nül müş si ya sət, xalq la iq
ti dar ara sın da kı bir lik bi zim 
uğur la rı mı zı şərt lən di rir. Son 
10 ilin in ki şa fı onu gös tə rir ki, 
biz, Ulu Ön də rin da vam çı la rı 
onun bü tün tap şı rıq la rı nı şə
rəf ə ye ri nə ye tir mi şik. 

Si ya si is la hat lar uğur la 
apa rı lır. Azər bay can da azad 
cə miy yət for ma la şıb dır. Bü
tün azad lıq lar möv cud dur. 
Si ya si fəa liy yət azad lı ğı, mət
bu at azad lı ğı, in ter net azad lı
ğı, sər bəst top laş maq azad lı ğı, 
vic dan azad lı ğı, bü tün azad
lıq lar var dır. Azər bay can de
mok ra tik döv lət dir. Azər bay
can o döv lət dir ki, bu döv lə tin 
in ki şa fı nı xalq mü əy yən edir. 
Azər bay can xal qı nın ma raq la
rı bi zim üçün hər şey dən üs
tün dür. Azər bay can də yər lə ri, 
mil li də yər lə ri miz bi zim üçün 
əsas is ti qa mət dir, əsas yo lu
muz dur. 

Yə ni, bu gün Azər bay can 
döv lə ti möh kəm tə məl üzə
rin də qu ru lub dur. Bu tə məl 
ta ri xə, xal qı mı zın əsr lər bo yu 
ya rat dı ğı də yər lə rə söy kə nir. 
Mil li ideo lo gi ya mı za söy kə nir 
ki, onun mü əl li fi ulu ön dər 
Hey dər Əli yev dir. Bu gün, ey
ni za man da, bi zim döv lə ti miz 
möh kəm iq ti sa di ba za üzə rin
də qu ru lub dur. İq ti sa di müs
tə qil lik si ya si müs tə qil li yi miz 
üçün əsas şərt dir. 

Azər bay can bu gün dün
ya üçün çox önəm li tə rəf da şa 
çev ri lib dir. Bey nəl xalq nü fu
zu muz ar tır. Dün ya ic ti ma
iy yə ti bi zi dəs tək lə yir. Əgər 
be lə ol ma say dı, 155 öl kə bi zə 
səs ver məz di. BMT Təh lü kə
siz lik Şu ra sı nın üz vü ol mu şuq. 
Dün ya nın ən mö tə bər təş ki la
tı olan Təh lü kə siz lik Şu ra sı na 
iki də fə sədr lik et mi şik. Bu il 

Av ro pa Şu ra sın da sədr lik edə
cə yik. Dün ya da dost la rı mı zın, 
bi zim lə əmək daş lıq et mək 
is tə yən lə rin sa yı ar tır. Yə ni, 
bu dur bi zim bey nəl xalq nü fu
zu muz. Bey nəl xalq nü fuz, iq
ti sa di güc, hər bi po ten si al, so
si al mə sə lə lə rin həl li, re gio nal 
in ki şaf proq ram la rı nın uğur la 
ic ra edil mə si və prin si pi al si
ya sət. 

Hər bir mə sə lə ilə bağ lı 
bi zim prin si pi al möv qe yi miz 
var dır. Azər bay can hər bir 
bey nəl xalq ha di sə ilə bağ lı 
öz prin si pi al möv qe yi ni ifa də 
edir. Bu möv qe prin sip lər üzə
rin də qu ru lub dur. Bey nəl xalq 
hü quq və əda lət – bu iki prin
sip hər bir öl kə üçün ən əsas 
prin sip ol ma lı dır. Bi zim üçün 
bu, be lə dir. Bu gün Azər bay
ca nın dün ya da ar tan hör mə ti, 
ey ni za man da, bi zim prin si
pi al möv qe yi miz dən qay naq
la nır. Bi zim tə rəf daş la rı mız 
bi lir lər ki, Azər bay can eti bar lı 
tə rəf daş dır. Bi zim sö zü müz
lə əmə li miz ara sın da heç bir 
fərq yox dur. 

Biz gə lə cə yə bö yük ümid
lər lə, nik bin lik lə ba xı rıq. Bi
zim gə lə cə yi miz da ha da 
gö zəl ola caq dır. Sö zün dü
zü, he sab edi rəm ki, bu gün 
Nax çı va nın gə lə cək in ki şa fı 
ilə bağ lı əla və söz lə rə eh ti
yac yox dur. Çün ki bü tün iş lər 
bu ra da ən yük sək sə viy yə də 
gö rü lüb dür. Bir da ha qeyd 
et mək is tə yi rəm ki, siz bü
tün mə sə lə lə ri – qu ru cu luq, 
abad lıq iş lə ri ni, ener ji təh
lü kə siz li yi, hər bi po ten si al, 
inf rast ruk tur la yi hə lə ri nin 
ic ra sı, ər zaq təh lü kə siz li yi 
mə sə lə lə ri ni həll et mi si niz. 
Bun dan son ra an caq bu uğur
la ra ye ni uğur lar əla və et mək 
la zım dır. Bun dan son ra Azər
bay ca nın, o cüm lə dən onun 
ay rıl maz his sə si olan Nax çı va
nın uğur lu, di na mik in ki şa fı 
tə min edi lə cək dir. Bu gü nə
dək gö rə bil mə di yi miz iş lə ri 
gö rə cə yik. Gö rü lə si iş lər var
dır. An caq de yə bi lə rəm ki, 
xal qı mı zı na ra hat edən əsas 
so si al və iq ti sa di mə sə lə lə rin 
bö yük ək sə riy yə ti öz həl li ni 
tap mış dır. Biz inam la irə li yə 
ge di rik. İrə li yə get mək üçün 
bi zim yo lu muz açıq dır. Bu 
yo lun tə mə li ni Ulu Ön dər 
qoy muş dur. Bir da ha de mək 
is tə yi rəm ki, biz bu si ya sə tə 
sa di qik. Bi zim yo lu muz müs
tə qil lik, mil li lə ya qət, in ki şaf, 
tə rəq qi yo lu dur. Bi zi bu yol
dan heç kim dön də rə bil məz.

Əziz dost lar, bu gö zəl ha
di sə mü na si bə ti lə bü tün nax
çı van lı la rı və bü tün Azər bay
can xal qı nı bir da ha ürək dən 
təb rik edi rəm. 

Eşq ol sun Azər bay can xal
qı na, ya şa sın Nax çı van!”

Yu bi ley mə ra si mi nin rəs
mi his sə sin dən son ra Nax çı
van Mux tar Res pub li ka sı nın 
in cə sə nət us ta la rı nın ifa sın
da kon sert proq ra mı nü ma yiş 
olun muş dur. 

Azərbaycan 
Prezidenti 
Naxçıvan Muxtar  
Respublikasında 
olmuşdur

Əvvəli səh. 1-də

Pre zi dent İl ham Əli ye
vin tap şı rıq və töv si yə lə ri
nə uy ğun ola raq, gənc lə rin 
in tel lek tu al və ya ra dı cı po
ten sia lı nın üzə çı xa rıl ma sı, 
xü su si lə re gi on lar da ya şa
yan gənc lə rin fə al lı ğı nın 
ar tı rıl ma sı is ti qa mə tin də 
məq səd yön lü la yi hə lər və 
proq ram lar hə ya ta ke çi ri lir. 
Böl gə lər də müa sir tə ləb lə rə 
ca vab ve rən so si al inf rast ruk
tur ob yekt lə ri nin və Gənc lər 
mər kəz lə ri nin, o cüm lə dən 
Nax çı van da Gənc lər Mər
kə zi nin ya ra dıl ma sı da bu 
məq sə də xid mət edir. 

Azər bay can Res pub li
ka sı nın Pre zi den ti İl ham 
Əli yev ap re lin 7də Nax çı
van Mux tar Res pub li ka sı na 
sə fə ri çər çi və sin də Gənc lər 
Mər kə zi nin açı lı şın da iş ti
rak et miş dir. 

Nax çı van Mux tar Res pub
li ka sın da da hə ya ta ke çi ri lən 
so si al si ya sə tin mər kə zin də 
in san ami li da ya nır. Hər han sı 
sa hə üz rə inf rast ruk tur ya ra
dı lar kən, ilk növ bə də, əha li
nin ra hat ya şa yı şı nın tə mi na tı 
ön plan da sax la nı lır. Bu is ti qa
mət də hə ya ta ke çi ri lən təd
bir lə rin da va mı ola raq, Nax çı
van Şə hər Su An ba rı və Su tə
miz lə yi ci Qur ğu lar Komp lek si 
is ti fa də yə ve ril miş dir.

Nax çı van Şə hər Su An
ba rı və Su tə miz lə yi ci Qur
ğu lar Komp lek si nin is ti fa də
yə ve ril mə si mə ra si min də 
iş ti rak edən Pre zi dent İl ham 
Əli yev Nax çı van şə hə ri nin 
iç mə li su və ka na li za si ya 
sis tem lə ri nin ye ni dən qu
rul ma sı təd bir lə ri çər çi və
sin də gö rü lən iş lə rin ge di şi 
ilə ta nış ol muş dur.

Öl kə mi zin di gər böl gə
lə rin də ol du ğu ki mi, Nax
çı van da da sə hiy yə sis te mi 
özü nün ən uğur lu in ki şaf 
döv rü nü ya şa yır. Mux
tar res pub li ka da kı sə hiy yə 
ocaq la rı ən son tə ləb lə rə 
ca vab ve rən ava dan lıq la təc
hiz edi lir. Bu ra da son il lər də 
müa sir tə ləb lər sə viy yə sin
də ya ra dı lan tibb ocaq la rın
dan bi ri də Kən gər li Ra yon 
Mər kə zi Xəs tə xa na sı dır. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı sə
hiy yə oca ğı nın rəm zi açı lı şı
nı bil di rən len ti kəs miş dir. 

Ye ni bi na ilə ta nış lıq za
ma nı Pre zi dent İl ham Əli

ye və mə lu mat ve ril miş dir 
ki, Kən gər li ra yo nun da 30 
min dən çox əha li yə xid mət 
edə cək xəs tə xa na nın bi na
sın da ən müa sir sə viy yə də 
əsas lı ye ni dən qur ma iş lə ri 
apa rıl mış dır. Bu tibb mü
əs si sə si möh tə şəm li yi ilə 
ya na şı, xid mə tin müx tə lif
li yi ilə fərq lə nir. Komp lek
sə sta sio nar və po lik li ni ka 
şö bə lə ri, üç böl mə da xil dir. 
Bu ra da müx tə lif xəs tə lik lə
rin müa yi nə si və müa li cə si 
müm kün ola caq dır. Cər
ra hiy yə, te ra pi ya, pe di at ri
ya, gi ne ko lo gi ya, yo lu xu cu 
xəs tə lik lər, anes te zio lo gi ya, 
rea ni ma to lo gi ya, şüadi aq
nos ti ka, fi zio te ra pi ya, qə bul 
şö bə lə ri, kon sul ta tiv po lik
li ni ka, do ğuş böl mə si, la bo
ra to ri ya, tə ci li tib bi yar dım 
stan si ya sı tib bin ən son nai
liy yət lə ri olan ava dan lıq və 
ci haz lar la tə min edil miş dir. 

Son il lər də öl kə mi zin 
elekt roe ner ge ti ka sek to
ru üz rə ener ji təc hi za tı nın 
da ya nıq lı lı ğı, sə mə rə li li yi 
və təh lü kə siz li yi prin sip
lə ri ni nə zə rə alan mü hüm 
Döv lət proq ram la rı qə bul 
olun muş dur. Proq ram la
ra əsa sən Nax çı van Mux tar 
Res pub li ka sın da da ol duq ca 
əhə miy yət li iş lər gö rül müş
dür. 20,5 me qa vat gü cün də 
“Ar pa çay1” və 1,4 me qa vat 
gü cün də “Ar pa çay2” Su 
Elekt rik stan si ya la rı nın işə 
sa lın ma sı bu qə bil dən olan 
təd bir lə rin ar dı cıl xa rak ter 
al dı ğı nı nü ma yiş et di rir.

Elekt rik stan si ya sı nı işə 
sa lan Azər  bay  can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev de miş dir: “Bu 
gün Nax çı van da əla mət dar 
bir gün dür. Biz “Ar pa çay1 
və 2” su elekt rik stan si ya la
rı nın açı lı şı nı qeyd edi rik. 
Bu gö zəl ha di sə mü na si bə
ti lə si zi ürək dən təb rik edi
rəm. Bu ha di sə bir da ha onu 
gös tə rir ki, bu gün Nax çı van 
inam la, uğur la in ki şaf edir. 
Nax çı van da bö yük inf rast
ruk tur la yi hə lə ri ic ra edi lir. 
Res pub li ka çox di na mik in
ki şaf döv rü nü ya şa yır”.

Pre zi dent İl ham Əli yev  
Nax çı van Mux tar Res pub li
ka sı nın Hər bi Pro ku ror lu
ğu nun ye ni in zi ba ti bi na sı
nın,  Nax çı vanŞah buzBa
ta bat ma gist ral av to mo bil 
yo lu nun açı lış la rın da da iş
ti rak et miş dir.
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Öl kə baş çı sı nın tap şı rı ğı Bi nə qə di də  
yük sək sə viy yə də ic ra olu nur

“Qar şı mı za qo yu lan və zi fə lə ri bir lik də həll edə cə yik”
Maİl aĞa Xa NOV

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti və tən daş la rın qə
bu lu na, əri zə və şi ka yət lə ri
nə qa nu na mü va fiq qay da da 
ba xıl ma sı sa hə sin də bü tün 
zə ru ri təd bir lə ri hə ya ta ke çi
rir. Ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Xa ləd din İs gən də ro
vun iş ti ra kı ilə ke çi ri lən gö
rüş lər də 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 ba xı mın
dan açıq və sə mə rə li plat form 
ro lu nu oy na yır. 

Ap re lin 4də Bi lə cə ri qə
sə bə si A.Zey nal lı kü çə si, 31/33 
ün va nın da yer lə şən əha li nin 
küt lə vi təd bir lər evin də Bi
nə qə di RİH  baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də rov sa kin lər lə növ bə ti 
gö rüş  ke çir miş dir. Təd bir də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti baş çı sı nın müa vin lə ri, 
Apa ra tın şö bə mü dir lə ri, ida rə 
və təş ki lat la rın, hü quqmü ha

fi zə or qan la rı nın rəh bər lə ri, 
ha be lə 180dən ar tıq ra yon sa
ki ni iş ti rak et miş dir. 

Gö rü şü gi riş sö zü ilə açan 
Xa ləd din İs gən də rov bil dir
miş dir ki, öl kə baş çı sı cə nab 
İl ham Əli ye vin tap şı rıq və 
töv si yə lə ri nə mü va fiq ola raq 
sa kin lər lə mün tə zəm 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. 
O, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
rəh bər li yi al tın da öl kə də ic
ti maisi ya si hə ya tın müx tə lif 
sa hə lə rin də bö yük uğur la ra 
im za atıl dı ğı nı, hə ya ta ke çi ri
lən ge niş miq yas lı abad lıqqu
ru cu luq iş lə ri nin pay taxt və 
böl gə lə rin si ma sı nın əhə miy
yət li də rə cə də də yiş di yi ni, 
in san la rın so si al ri fah ha lı
nın yük səl di yi ni bil dir miş dir. 
Prob lem lə rin həl li nə im kan 
ya ra dan be lə gö rüş lə rin xoş 
ənə nə yə çev ril di yi ni de yən 
ic ra baş çı sı onu da vur ğu la

mış dır ki, öl kə Pre zi den ti nin 
ic ra struk tur la rı qar şı sın da 
mü əy yən ləş dir di yi ən baş
lı ca və zi fə in san la ra la yiq li 
xid mət dir:  “Be lə gö rüş lə rin 
təş ki lin də məq səd sa kin lə
ri na ra hat edən mə sə sə lə ri  
on la rın öz di lin dən eşit mək, 
nöq san və ça tış maz lıq la rın, 

so si al prob lem lə rin həl li is ti
qa mə tin də ope ra tiv ad dım lar 
at maq dır. Mən hə mi şə in san
lar la can lı, sə mi mi ün siy yət 
ya rat ma ğa, on la rın prob lem
lə ri ni öy rən mə yə ça lış mı şam. 
Eti raf et mə li yik ki, son iki il də 
Bi lə cə ri qə sə bə sin də çox iş lər 
gö rü lüb. Hə qi qə tən də Bi

lə cə ri nin dü nə ni ilə bü gü nü 
ara sın da fərq çox dur. An caq 
bü tün bun la ra bax ma ya raq,   
prob lem lər də ki fa yət qə dər
dir. Elə bu gö rüş lə rin də əsas 
məq sə di hə min prob lem lə rin 
həl li ilə bağ lı fi kir mü ba di lə si 
apar maq, sa kin lər tə rə fin dən 
səs lən di ri lən rəy və tək lif ə

ri din lə mək, gə lə cək iş lə ri
miz də bü tün bun la rı nə zə rə 
al maq la mü va fiq ad dım lar 
at maq dır. İc ra ha ki miy yə ti 
qar şı ya qo yu lan məq səd lə rə 
çat maq üçün ra yo nun möv cud 
im kan la rın dan, re surs la rın dan 
mak si mum is ti fa də edir. Əl
bət tə ki, qı sa müd dət də bü tün 
prob lem lə ri həll et mək qey ri
müm kün dür və bu nun üçün 
mü əy yən za ma na eh ti yac var. 
An caq əmi nəm ki, biz öl kə 
baş çı sı tə rə fin dən qar şı mı za 
qo yu lan və zi fə lə ri si zin lə bir
lik də ələlə ve rə rək la yi qin cə 
ye ri nə ye ti rə cə yik”.

Gö rüş də çı xış edən qə
sə bə sa ki ni Dün ya ma lı Nə si
bov ra yon ic ra ha ki miy yə ti nin 
fəa liy yə ti nin in san lar da bö yük 
ra zı lıq və ümid his si do ğur
du ğu nu bil dir miş dir: “Uzun 
il lər dən bə ri Bi nə qə di ra yo
nun da, o cüm lə dən Bi lə cə ri 
qə sə bə sin də 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. An caq Xa ləd
din mü əl li min ra yo nu mu za 
ic ra baş çı sı tə yin olun ma sın
dan son ra bu sa hə də çox cid di 
dö nüş ya ra nıb. Qə sə bə miz də  
son il lər bö yük iş lər gö rü lüb 
və ha zır da da da vam et di ri lir”. 
Ra yon sa kin lə ri  Sə bi rə Cab
ba ro va, Oruc Ha cı yev, Na dir 
Pa şa yev, Arif Qa sı mov və baş
qa la rı da öz çı xış la rın da qə
sə bə də, ümu mi lik də res pub
li ka mız da ge dən abad lıq və 
qu ru cu luq iş lə ri nə gö rə öl kə 
rəh bər li yi nə min nət dar lıq la
rı nı bil dir miş və on la rı na ra
hat edən bə zi nöq san və ça
tış maz lıq la rın ara dan qal dı rıl
ma sı nı ra yon ic ra ha ki miy yə ti 
baş çı sın dan xa hiş et miş lər.

Son da cə nab 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 rəh
bər lə ri nə mü va fiq tap şı rıq lar 
ver miş dir.

Mə həb bət Oru cOV

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın in zi ba ti bi na sın da 
ke çi ri lən ic las da  ra yon ic ra 
ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd
din İs gən də rov, RİH baş çı sı
nın müa vin lə ri, Apa ra tın şö bə 
mü dir lə ri, ra yon po lis ida rə
si nin rəi si Ağalar Mə hər rə
mov, ic ra nü ma yən də lə ri, 
bə lə diy yə sədr lə ri,  sə hiy yə 
mü əs si sə lə ri nin  rəh bər lə ri 
və iş çi lə ri, ic ti ma iy yə tin nü
ma yən də lə ri və Ba kı şə hə ri 
üz rə Təh sil İda rə si nin rə is 
müa vi ni Hü seyn Əs gə rov  iş
ti rak et miş lər. 

İc la sı  gi riş sö zü ilə acan 
Xa ləd din İs gən də rov de miş
dir: “Fev ral ayı nın 17dən  
may ayı nın 1dək  əha li nin  
tib bi müa yi nə dən  keç irilmə
si xü su si diq qət mər kə zin də
dir. Öl kə baş çı sı nın tap şı rı ğı 
əsa sın da  hə ya ta ke çi ri lən 
bu ümum res pub li ka təd bi
ri  ol duq ca va cib  mə sə lə dir 
və ic ra sı uğur la da vam edir”. 
İc ra baş çı sı qeyd et miş dir ki, 
bu va cib ak si ya nın ke çi ril mə si 
ilə əla qə dar Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin tap şı rıq la rın dan irə
li gə lən və zi fə lə rin yük sək 
sə viy yə də hə ya ta ke çi ril mə si 
və pro se sin mü tə şək kil li yi ni 
tə min et mək  üçün “Bi nə qə
di ra yo nun da əha li nin tib bi 
müa yi nə dən ke çi ril mə si nin 
təş kil edil mə si haq qın da” mü
va fiq sə rən cam im za lan mış
dır. Ak si ya nın əha tə li li yi ni  
tə min et mək məq sə di lə yer li 
qu rum la ra xü su si tap şı rıq lar 
ve ril miş dir. 

Ha zır da res pub li ka mız da 
sə hiy yə nin bü tün sa hə lə rin
də apa rı lan kök lü  is la hat lar a 
toxunan  Xa ləd din İs gən də
rov ra yon da kı sə hiy yə mü əs
si sə lə ri nin və ziy yə ti, əha li nin 
tib bi müa yi nə dən ke çi ril mə si 
ilə əla qə dar gö rü lən iş lər dən 
da nış mış dır: “Ra yo nu muz da 
fəa liy yət gös tə rən tibb ocaq
la rı müa sir ava dan lıq lar la təc
hiz edi lib. Kli ni ka və xəs tə xa
na lar da ça lı şan hə kim lə ri mi
zin, tibb per so na lı nın pe şə
kar lı ğı yük sək dir. Məhz hər
tə rəf i tib bi ha zır lıq və hə ya ta 
ke çi ri lən təd bir lər sa yə sin də 
Pre zi den tin tap şı rı ğı yük sək 
sə viy yə də ic ra olu nur”.  

Son ra məruzə ilə çı xış 
edən ic ra ha ki miy yə ti baş çı
sı nın müa vi ni  Ay gün Əli ye
va əha li nin tib bi müa yi nə dən 
ke çi ril mə si nin və ziy yə ti ba

rə də Şu ra üzv lə ri nə ət raf lı 
mə lu mat ver miş dir: ”Sə hiy
yə nin in ki şa fı  və tən daş la rın 
sağ lam lı ğı nın tə mi na tı və 
ümu mi lik də mil lə tin ge ne
fon du nun qa ran tı dır. Ulu ön
dər Hey dər Əli yev bu  sa hə də 
kadr po ten sia lı nın güc lən di
ril mə si nə da im xü su si önəm 
ver miş dir. Ümum mil li li de rin 
dün ya nın qa baq cıl öl kə lə ri nə 
tibb təh si li al ma ğa gön dər di
yi tə lə bə lər yük sək sə viy yə li 
hə kim lər ki mi res pub li ka
mı za qa yı da raq  sə hiy yə nin 
və tibb el mi nin in ki şa fın da 
bö yük rol oy na mış lar. El mi
tex ni ki sə viy yə nin, əha li yə 
tib bi xid mə tin yük səl di yi 
in di ki dövr də sə hiy yə mi zin 
ma hiy yə ti nin və si ma sı nın 
müa sir ləş mə si Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
cə nab İl ham Əli ye vin gər gin 
əmə yi nin nə ti cə si dir.  Öl kə 

baş çı sı nın sə hiy yə ocaq la rı
nın açı lı şın da şəx sən iş ti ra kı 
ar tıq ənə nə yə çev ril miş dir. 
İn di Azər bay ca nın bü tün böl
gə lə rin də dün ya stan dart la rı
na ca vab ve rən tibbi mər kəz
lə r fəa liy yət gös tə rir. On la rın 
hər bi rin də key fiy yət li tib bi 
xid mət üçün hər cür şə ra it və 
təc hi zat var dır. Bu gün nə in ki 
Ba kı da, hət ta böl gə lə ri miz
də ən mü rək kəb cər ra hiy yə 
əmə liy yat la rı hə ya ta ke çi ri lir.

Ha zır da öl kə miz də açıq 
ürək əmə liy yat la rı, böy rək 
kö çü rül mə si föv qə la də hal sa
yıl mır və  sə hiy yə mi zin gün
də lik ha di sə si nə çev ril miş dir. 
Ke çən il yüz lər lə be lə əmə
liy yat hə ya ta ke çi ril miş dir”. 
A.Əli ye va da ha son ra bil dir

miş dir ki, öl kə də hə ya ta ke çi
ri lən so si al yö nüm lü si ya sə tin 
nə ti cə lə ri tib bide moq ra fik 
gös tə ri ci lər də də öz ək si ni 
tap mış dır.  Son il lər res pub
li ka mız da do ğum gös tə ri ci si 

13,9dan 18,6 fai zə, tə bii ar
tım  isə 7,9 faiz dən 12,7 fai zə 
yük səl miş dir ki, bu da Av ro pa 
öl kə lə ri ara sın da ən yük sək 
gös tə ri ci dir: “Elekt ron sə hiy
yə sis te mi çər çi və sin də tə ci li 
tib bi yar dım stan si ya sı nın dis
pet çer xid mə ti, uşaq lar üçün 
“Elekt ron sağ lam lıq kar tı”, 
ob li qat qrup lar üçün “Elekt
ron tib bi müa yi nə kar tı” sis
tem lə ri nin tət bi qi bu sa hə də 
hə ya ta ke çi ri lən is la hat la rın 
baş lı ca me yar la rın dan dır. 
Elekt ron laş dı rıl mış sis tem 
bü tün öl kə üz rə əha li nin sağ
lam lı ğı ilə bağ lı in for ma si ya
nı tez və ef ek tiv təh lil et mə yə 
im kan ya rat mış dır. 

Əha li nin sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sı sa hə sin də xəs tə

lik lə rin pro fi lak ti ka sı da mü
hüm əhə miy yət da şı yır. İn di 
Azər bay can da in ki şaf et miş 
Av ro pa öl kə lə rin də ol du
ğu ki mi, uşaq lar 10 xəs tə li
yə qar şı pey vənd olu nur lar. 

Həm vak si na si ya, həm də di
gər təd bir lər sa yə sin də öl kə
miz də epi de mio lo ji sta bil lik 
ya ran mış dır. Bir ne çə il dir ki, 
po lio mie lit, dif e ri ya, pa ro tit, 
məx mə rək ki mi ağır xəs tə
lik lər qey də alın mır. 

Sə hiy yə sis te min də is la
hat la rın da vam et di ril mə si nə, 
öl kə əha li si nin key fiy yət li və 
əl ve riş li şərt lər əsa sın da tib bi 
xid mət lə tə min olun ma sı na 
“Azər bay can 2020: gə lə cə
yə ba xış” İn ki şaf Kon sep si
ya sın da xü su si yer ve ril miş
dir. Kon sep si ya da sə hiy yə
nin mad ditex ni ki ba za sı nın 
möh kəm lən di ril mə si, ye ni 
tibb mü əs si sə lə ri nin ti kin
ti si, əsas lı tə mi ri və ye ni dən 
qu rul ma sı, on la rın ən müa sir 

tibb ava dan lıq la rı ilə təc hiz 
olun ma sı, sə hiy yə is la hat la
rı nın plan lı şə kil də da vam 
et di ril mə si nə zər də tu tul
muş dur”.  

Əha li nin tib bi müa yi nə
dən ke çi ril mə si nin və ziy
yə ti ba rə də mə lu mat ve rən  
A.Əli ye va bil dir miş dir ki, 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin tap
şı rıq la rın dan irə li gə lən və zi
fə lə rin ic ra sı nı tə min et mək 
üçün Bi nə qə di Ra yon İc ra 
Ha ki miy yə ti baş çı sı nın im za
la dı ğı “Bi nə qə di ra yo nun da 
əha li nin tib bi müa yi nə dən 
ke çi ril mə si nin təş kil edil
mə si haq qın da”  sə rən ca ma 
əsa sən, xü su si Ko mis si ya ya
ra dıl mış, ida rə, mü əs si sə kol
lek tiv lə ri nin və yer li əha li nin 
tib bi müa yi nə dən keçiril mə si 
qra fi ki mü əy yən ləş di ril miş
dir: “Ko mis si ya ön cə ra yon 
əra zi sin də ki sə hiy yə mü əs si
sə lə ri nin po ten sia lı nı qiy mət
lən dir miş və bu məq səd lə 6 
şə hər po lik li ni ka sı, bir sağ
lam lıq mər kə zi və bir xəs tə
xa na nın po lik li ni ka şö bə si, 
ümu mi lik də 8 tibb mü əs si sə
si nin pro ses də iş ti ra kı tə min 
edil miş dir. Təd bir çər çi və
sin də 18 yaş dan yu xa rı ra yon 
sa kin lə ri tib bi müa yi nə lə rə 
cəlb olun muş dur. Ha zır da 
bu sa hə də iş lər da vam edir 
və pro ses də iş ti rak edən tibb 
mü əs si sə lə rin dən gün də
lik mə lu mat lar top lan maq la 
müa yi nə nin ge di şa tı diq qət
də sax la nı lır. 

Sta tis tik rə qəm lər üzə
rin də apa rı lan təh lil lə rə əsa
sən, de mək olar ki, baş la ndı ğı 
gün dən eti ba rən pro ses ar tan 
xətt üz rə in ten siv ləş miş dir. 
Be lə ki, yal nız  fev ra lın 17
dən mar tın 1dək ra yon əra
zi sin də nə zər də tu tu lan 211 

min 810 nə fər dən 24 min 662 
nə fə rin müa yi nə dən keç mə si 
tə min edil miş dir. Bu da nə
zər də tu tul muş əha li nin 11,64 
fai zi ni təş kil edir.  Mart ayın da 
da ha 42 min 447 nə fə rin müa
yi nə dən keç mə si tə min  olun
muş dur ki, bu da ümu mi lik də, 
tib bi müa yi nə dən ke çi ril mə si 
nə zər də tu tul muş əha li nin 
31.68 fai zi ni təş kil edir”. 

Mə ru zə çi həm çi nin bil
dir miş dir ki, mar tın 15də 
Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki
miy yə ti və YAPın Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı nın bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə hu ma ni tar 
ak si ya hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Mil li bir lik və həm rəy lik 
sim vo lu olan Nov ruz bay ra
mı ərə fə sin də re al laş dı rı lan 
ak si ya çər çi və sin də ra yon da 
məs kun laş mış məc bu ri köç
kün, az tə mi nat lı, ço xu şaq lı 
ailə lər dən və va li deyn hi
ma yə sin dən məh rum olan, 
ümu mi lik də 80 nə fər uşaq 
sün nət olun muş dur. Döv lət 
baş çı sı nın mü va fiq sə rən ca
mı na uy ğun ola raq ye ni tə
mir dən çıx mış Ə.D.Mə li kov 
adı na 6 say lı Bir ləş miş Ra yon 
Xəs tə xa na sın da hə ya ta ke çi
ri lən təd bir də hə min uşaq
la ra mad di yar dım və tib bi 
pa ket lər ve ril miş dir. Uşaq la
rın va li deyn lə ri və ya xın la rı 
bay ram ön cə si ger çək ləş di ri
lən nə cib xey riy yə ak si ya sı na 
gö rə döv lət baş çı sı na öz min
nət dar lıq la rı nı bil dir miş lər. 

Mə ru zə də qeyd edil
miş dir ki, döv lət baş çı sı nın 
tap şı rıq la rın dan irə li gə lən 
təd bir lər çər çi və sin də mart 
ayı nın 30da Bi nə qə di ra yo
nun da mü vəq qə ti məs kun
laş mış məc bu ri köç kün lər də 
tib bi müa yi nə dən keç miş lər. 
Be lə ki, ra yon ic ra ha ki miy

yə ti nin təş ki lat çı lı ğı ilə re al
la şan təd bir də 2 say lı Ev tik
mə kom bi na tı nın və “Ra bi tə
çi” pan sio na tı nın əra zi sin də 
mü vəq qə ti məs kun laş mış 
məc bu ri köç kün lər ye rin də
cə tib bi müa yi nə olun muş lar. 
Ak si ya 241i uşaq ol maq la 
ümu mi lik də 577 nə fə ri əha tə 
et miş dir. Məc bu ri köç kün lər 
tib bi müa yi nə pro se sin dən 
ra zı qal dıq la rı nı bil dir miş, 
tibb mü əs si sə lə ri nə get mə
dən məs kun laş dıq la rı əra zi
də müa yi nə dən keç mə lə ri 
tə min edil di yi nə gö rə, öl kə 
rəh bər li yi nə və təş ki lat çı la ra  
tə şək kür et miş lər.

Şu ra ic la sın da çı xış edən 
11 say lı uşaq po lik li ni ka sı nın 
baş hə ki mi, YAP Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı  Qa dın lar Şu
ra sı nın səd ri Mə la hət İb ra
hi mo va de miş dir: “Əha li nin  
tib bi müa yi nə dən ke çi ril mə si 
ba rə də öl kə baş çı sı nın ver di
yi tap şı rıq ic ra ha ki miy yə ti
nin ya xın dan dəs tə yi və  təş
ki lat çı lı ğı sa yə sin də yük sək 
sə viy yə də həyata ke çi ri lir. 
Tap şı rıq dan  irə li gə lən təd
bir lər çər çi və sin də ra yon da 
məs kun laş mış məc bu ri köç
kün lə rin tib bi müa yi nə dən 
ke çi ril mə si üçün  17 nə fər
dən iba rət  səy yar tib bi bri qa
da lar ya ra dıl mış dır. İn di yə
dək ke çi ri lən tib bi pro fi lak tik 
müa yi nə lə rin nə ti cə si nə gö rə 
81 nə fə rə am bu la tor müa li cə 
tə yin olun muş, 2 nə fər sta sio
nar  müa li cə yə, 1 nə fər qa dın 
məs lə hət xa na sı na, 1 nə fər isə 
əlil li yə gö rə müa vi nət al maq 
üçün TibbiSosial Ekspert Ko
missiyasına  gön də ril miş dir”. 

İc las da çı xış edən 15 say
lı şə hər  po lik li ni ka sı nın baş 
hə ki mi Ra uf Sa dı qov, 25 say
lı şə hər po lik li ni ka sı nın baş 
hə ki mi Xa ti rə Xə li lo va da 
əha li nin tib bi müa yi nə dən 
ke çi ril mə si ak si ya sı çər çi və
sin də  rəh bər lik et dik lə ri tibb 
kol lek tiv lə ri nin gör dü yü iş lər
dən da nış mış lar. 

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 əha li
nin tib bi müa yi nə dən ke çi
ril mə sin də fərq lən dik lə ri nə 
gö rə Xo cə sən qə sə bə sin də 
yer lə şən  “Sağ lam lıq” Tibb 
Mər kə zi nin baş  hə ki mi Loğ
man Əli ye və və 11 say lı uşaq 
po lik li ni ka sı nın baş hə ki mi 
Mə la hət İb ra hi mo va ya “Tə
şək kür na mə” təq dim et miş
dir. İc ra baş çı sı öl kə rəh bə
ri nin ver di yi tap şı rı ğın ic ra
sın da ya xın dan iş ti rak edən 
hə kim lə rə min nət dar lı ğı nı 
bil dir miş, on la ra öz tap şı rıq 
və töv si yə lə ri ni ver miş dir. 

Şu ra ic la sı qə bul olu nan 
qə ra rın oxu nu şu ilə ye kun
laş mış dır.  

Əha li nin ri fah ha lı nın get-ge də yax şı laş dı rıl ma sı, fi zi ki 
və mə nə vi sağ lam lı ğı nın yük səl dil mə si ilə  Azər bay can Res-
pub li ka sı so si al döv lət xa rak te ri ni il dən-ilə güc lən di rir.  Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin tap şı rı ğı ilə fev ral ayı nın 17-dən may 
ayı nın 1- dək əha li nin tib bi müa yi nə dən ke çi ril mə si nin və ziy-
yə ti ba rə də ap re lin 5-də  Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti  
baş çı sı nın ya nın da Şu ra ic la sı ol muş dur.
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Mə həb bət Oru cOV

Ap re lin 4də YAP Bi nə qə
di ra yon təş ki la tı nın in zi ba ti 
bi na sın da Bi nə qə di Ra yon 
Zi ya lı lar Cə miy yə ti nin tə
sis edil mə si ilə bağ lı top lan tı 
ke çi ri lib. 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, 
Mil li Məc li sin de pu ta tı As lan 
Şah ver di yev, ra yon zi ya lı la rı, 
RİH baş çı sı nın müa vin lə ri, 
Apa ra tın mə sul əmək daş la rı 
və ic ti ma iy yə tin nü ma yən
də lə ri iş ti rak edib lər. 

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl
cə ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin YAP Bi nə qə di ra yon 
təş ki la tı nın in zi ba ti bi na sı nın 
qar şı sın da ucal dıl mış abi də si 
önü nə gül  dəs tə lə ri qo yub lar. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Ba kı şə hə ri üz rə Təh sil İda
rə si nin rə is müa vi ni Hü seyn 
Əs gə rov bil di rib ki, Bi nə qə
di Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti 
və YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı ra yon zi ya lı la rı nın ye
ni cə miy yə ti nin ya ra dıl ma sı 

tə şəb bü sü ilə çı xış edib lər. 
Bu tə şəb büs ra yon da ya şa yan 
zi ya lı lar tə rə fin dən yük sək 
qiy mət lən di ri lib və dəs tək lə
nib: “Bu gün cə miy yət də zi
ya lı sö zü nə bö yük eh ti yac var. 
Zi ya lı  hə mi şə cə miy yət də ön 
möv qe də da ya nıb və üs tün 
söz sa hi bi olub. Mü ba li ğə siz 
de yə bi lə rik ki, zə ma nə mi zin 
ən bö yük zi ya lı sı ulu ön dər 
Hey dər Əli yev idi. Ulu ön dər 
yük sək in tel lekt sa hi bi ol maq
la ya na şı, zi ya lı la ra da im bö
yük hör mət lə ya na şır, on la ra 
dəs tək olur du. Ümum mil li 
li de rin zi ya lı la ra gös tər di yi 
yük sək diq qət və qay ğı Pre zi
dent İl ham Əli yev tə rə fin dən 
la yi qin cə da vam et di ri lir”. 

Hü seyn Əs gə rov həm çi
nin bil di rib ki,  cə miy yə tin 
ic ti maisi ya si hə ya tın da zi
ya lı la rın fə al iş ti rak et mə lə
ri, öl kə də ki da vam lı in ki şaf 
pro ses lə ri nə öz töh fə lə ri ni 
ver mə lə ri son də rə cə va cib
dir: “Son iki il də Bi nə qə di 
ra yo nun da hə ya ta ke çi ri lən 
mü tə rəq qi is la hat lar ra yon zi
ya lı la rı nı çox se vin di rir. On lar 
hə ya ta ke çi ri lən iş lə ri ürək
dən dəs tək lə yir və bu pro
se sə öz töh fə lə ri ni ver mə yə 
ça lı şır lar. İna nı ram ki, ra yon 
zi ya lı la rı nın bir ara ya gəl mə si 
mü əy yən mə sə lə lə rin uğur lu 

həl li nə yar dım çı ola caq. Bu 
ba xım dan, Bi nə qə di Ra yon 
Zi ya lı lar Cə miy yə ti nin ya ra
dıl ma sı tə şəb bü sü dəs tək lən
mə li dir”. 

Təd bir də çı xış edən şa ir
jur na list Ta leh Hə mid bil di rib 
ki, ra yon zi ya lı la rı nın ye ni bir 
qu rum da bir ləş mə si tə şəb
bü sü dəs tək lən mə li dir. Onun 
fik rin cə, bu ad dım zi ya lı la
rın ra yo nun ic ti maisi ya si və 
mə də ni hə ya tın da fə al iş ti rak 
et mək və ha di sə lə rə po zi tiv 
tə sir gös tər mək im kan la rı 
ya ra da caq: “İn di ki dövr də  zi
ya lı la rın bir ye rə top laş ma sı 
Bi nə qə di ra yo nun da son iki 
il də hə ya ta ke çi ri lən abad lıq
qu ru cu luq və ye ni dən qur ma 
iş lə ri nə ye ni nə fəs ve rə cək. 
Gö rü lən iş lər nə ti cə sin də ra
yo nun si ma sı əsas lı şə kil də 
də yi şib. Yol lar, kü çə lər, ya
şa yış bi na la rı tə mir olu nub,  
əha li nin is ti ra hə ti üçün ye ni 
park və xi ya ban lar sa lı nıb. Bu 
pro ses də zi ya lı la rın da ya xın
dan iş ti rak et mə si va cib dir. 
Bu ba xım dan, ra yon da zi ya

lı lar cə miy yə ti nin ya ra dıl ma
sı vax tın da atıl mış ad dım dır. 
Be lə bir cə miy yət Ba kı şə hə
rin də ilk də fə məhz Bi nə qə
di də ya ra dı lır. Ye ni cə miy yə
tin gənc nəs lin  təh si lin də və 
və tən pər vər lik ru hun da tər
bi yə sin də bö yük xid mət lə ri
nin ola ca ğı na ina nı ram”. 

YAP Bi nə qə di ra yon təş
ki la tı nın səd ri Ra miz Gö yü
şov da çı xı şın da cə miy yət də 
zi ya lı sö zü nə hər za man bö
yük eh ti yac ol du ğu nu vur
ğu la yıb: “Zi ya lı la rın gü cü bir 
yer də olan da da ha yük sək 
uğur lar əl də edi lir. Son iki il
də Bi nə qə di də xey li iş lər gö
rü lüb. Ra yo nun mər kə zin də 
və qə sə bə lə rin də ya şıl laş dır
ma iş lə ri apa rı lıb, on lar la abad 
mə həl lə ya ra dı lıb. Mə həl lə
da xi li yol lar tə mir olu nub və 
bu iş lər ha zır da da vam et di
ri lir. Be lə bir mə qam da ra
yon da ya şa yan zi ya lı la rın ye ni 
bir təş ki lat da bir ləş mə si bi zi 
se vin dir mə yə bil məz. Əla və 
edim ki, ra yon da zi ya lı lar cə
miy yə ti nin ya ra dıl ma sı ic ra 
ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də ro vun uğur lu 
tə şəb bü sü dür”. 

Çı xış edən İrə van Döv lət 
Azər bay can Dram Te at rı nın 
di rek to ru, əmək dar mə də
niy yət iş çi si İf i xar Pi ri yev və 

Mil li Məc li sin de pu ta tı, ra yon 
sa ki ni As lan Şah ver di yev tə
şəb bü sü bə yən dik lə ri ni və 
Bi nə qə di zi ya lı la rı nın ye ni 
cə miy yə ti nin ya ra dıl ma sı nın 
ob yek tiv zə ru rət dən irə li gəl
di yi ni bil di rib lər. 

Son ra səs ver mə yo lu ilə 
cə miy yə tin ni zam na mə si təs
diq edi lib və ta nın mış zi ya lı

lar – Ba kı Pe da qo ji Kadr la rın 
İx ti sa sar tır ma və Ye ni dən ha
zır lan ma İns ti tu tu nun rek to
ru, pro fes sor Asəf Za ma nov, 
Ba kı şə hə ri üz rə Təh sil İda
rə si nin rə is müa vi ni, fi lo lo
gi ya elm lə ri dok to ru Hü seyn 
Əs gə rov, Ver gi lər Na zir li yi nin 
mü şa vi ri, AMEAnın müx bir 
üz vü, pro fes sor Akif Mu sa

yev, Azər bay can Döv lət Nef 
Aka de mi ya sı nın do sen ti Ra
hib Ab ba sov, şa irpub li sist, 
“Re gi on la rın İn ki şa fı” İc ti mai 
Bir li yi nin sədr müa vi ni Ta leh 
Hə mid, Ra dia si ya Prob lem
lə ri İns ti tu tu nun di rek to ru, 

AMEAnın müx bir üz vü, pro
fes sor Adil Qə ri bov, 267 say lı 
tam or ta mək tə bin di rek to ru, 
əmək dar mü əl lim Adi lə Oru
co va, Pe da qo ji Uni ver si te tin 
do sen ti Hə sən Bay ra mov, 
İrə van Döv lət Azər bay can 
Dram Te at rı nın di rek to ru, 
əmək dar mə də niy yət iş çi si 
İf ti xar Pi ri yev, AMEA Ri ya
ziy yat İns ti tu tu nun di rek tor  
müa vi ni, pro fes sor Sol tan Əli
yev, AMEAnın müx bir üz vü, 
pro fes sor Hə təm Qu li yev, 20 
say lı po lik li ni ka nın baş hə ki
mi Xu ra man Hü sey no va, 11 
say lı po lik li ni ka nın baş hə
ki mi Mə la hət İb ra hi mo va və 
YAP Bi nə qə di ra yon təş ki la tı
nın səd ri Ra miz Gö yü şov ye ni 
ya ra dıl mış cə miy yə tin ida rə 
he yə ti nin üz vü se çi lib lər.

Cə miy yə tin təf tiş qru pu
nun tər ki bi nə isə müs tə qil 
jur na list Əs gər Qur ba nov, Pe
da qo ji Kadr la rın İx ti sa sar tır ma 
və Ye ni dən ha zır lan ma İns ti tu
tu nun pro rek to ru Mə həm məd 
Bay ra mov, “Aza din form”un 
di rek to ru Ni ya zi Nif i yev se ci
lib lər.  Ba kı Pe da qo ji Kadr la rın 
İx ti sa sar tır ma və Ye ni dən ha
zır lan ma İns ti tu tu nun rek to ru, 
pro fes sor Asəf Za ma na ov cə
miy yə tin səd ri se çi lib. 

Təd bi rin so nun da çı xış 
edən Bi nə qə di Ra yon İc ra  
Ha ki miy yə ti nin baş çı sı Xa
ləd din İs gən də rov bil di rib 
ki, öl kə mi zin sü rət lə in ki şaf 

et di yi bir vaxt da zi ya lı la rın 
üzə ri nə bö yük mə su liy yət 
dü şür: “Hər bir cə miy yə tin 
zi ya lı sö zü nə eh ti ya cı son suz
dur. Zi ya lı hə mi şə ön də ol
ma lı dır. O, döv lə ti ni sev mə li 
və onu  qo ru ma lı dır. Bir söz lə, 

zi ya lı cə miy yə tin lo ko mo ti vi
dir. Azər bay ca nın ağır gün lə
rin də məhz ta nın mış zi ya lı
la rı mız bir ara ya gə lə rək ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vi Ba kı ya 
də vət et di lər, öl kə miz hə min 
dövr də üz ləş di yi çə tin və ziy
yət dən çı xa bil di”.

X.İs gən də rov bil di rib ki, 
ulu ön dər Hey dər Əli yev 
da im Azər bay can zi ya lı la la
rı na yük sək diq qət və qay ğı 
gös tə rib: “Ötən əs rin bi rin ci 
ya rı sın da və son ra kı dövr də 
Azər bay can zi ya lı la rı bö yük 
it ki lər ve rib lər. 70ci il lər dən 
son ra bi zim çox lu say da ya
zı çı mız, şai ri miz, in cə sə nət 
xa dim lə ri miz ye tiş di. On lar 
SSRİnin yük sək fəx ri ad la
rı na la yiq gö rül dü lər. Bü tün 
bun lar ha mı sı ümum mil li 
li de ri miz Hey dər Əli ye vin 
xid mət lə ri idi. Bu gün də zi
ya lı lar cə miy yə tin əsas hə rə
kət ve ri ci qüv və si dir lər. Son 
il lər döv lət sə viy yə sin də mə
də niy yə tin, el min in ki şa fı na 
xü su si diq qət ye ti ri lir, bir sı ra 
ge niş miq yas lı la yi hə lər hə ya
ta ke çi ri lir. Məq səd Azər bay
can mə də niy yə ti ni dün ya are
na sı na çı xar maq dır. Zi ya lı lar 
bü tün bu pro ses lə rin önün də 
ol ma lı dır lar. Azər bay can zi
ya lı sı xal qın ta le yi ni dü şü nən, 
öl kə nin hər tə rəf i in ki şa fı nı 
tə min edən Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin si ya sə ti ət ra fın da sıx 
bir ləş mə li dir”. 

Xa ləd din İs gən də rov son 
iki il də ra yon da apa rı lan qu
ru cu luq iş lə rin dən də da nı şıb 
və son da ye ni ya ra dıl mış cə
miy yə tə gə lə cək fəa liy yə tin
də uğur lar ar zu la yıb və bə zi 
töv si yə lə ri ni ve rib. 

Azər bay can of tal mo
lo gi ya sı nı dün ya sə viy yə
sin də ta nı dan aka de mik 
Zə ri fə xa nım Əli ye va tə
ba bət də öz dəstxət ti olan 
no va tor bir alim idi. O, el
mipe da qo ji fəa liy yə tin də 
tək cə çox şa xə li el mitə d
qi qat iş lə ri apar maq la ki
fa yət lən mə miş, yük sək ix
ti sas lı gənc alim kadr la rın 
ye tiş di ril mə si nə və of tal
mo loqhə kim lə rin ix ti sas
la rı nın ar tı rıl ma sı işi nə də 
xü su si diq qət və qay ğı gös
tər miş dir. 

Zə ri fə xa nım, sö zün əsl 
mə na sın da, bö yük hə kim 
idi. O, Azər bay can of tal
mo lo gi ya mək tə bi nə öz də
yər li töh fə si ni ver miş, gənc 
kadr la rın ha zır lan ma sın
da bö yük iş lər gör müş dür. 
Z.Əli ye va nın el mi təd qi
qat la rı nın də yə ri ni ar tı ran 
amil lər dən bi ri də onun 
el mi iş lə ri nin bi la va si tə 
əmək kol lek tiv lə ri,   in san
la rın gör mə qa bi liy yə ti nə 
mən fi tə sir gös tə rən is teh
sa lat lar la bağ lı ol ma sı idi.  
İri za vod və fab rik lər də 
onun la bo ra to ri ya la rı fəa
liy yət gös tər miş dir. Bu la
bo ra to ri ya lar da in san la rın 
sağ lam lı ğı na zə rər li is teh
sal la rın tə si ri öy rə nil mək lə 
ya na şı, xəs tə lə rin müa li cə
si də təş kil edil miş dir. 

Tibb el mi mi zin ta ri xin
də öz xe yir xah lı ğı ilə se çi
lən, in san la ra da im yar dım
çı ol ma ğa ça lı şan Zə ri fə 
xa nım Əli ye va nın el mi fəa
liy yə tin də pe şə of al mo lo
gi ya sı əsas is ti qa mətl ər dən 
bi ri ol muş dur. Sö zün əsl 
mə na sın da, “Zə ri fə xa nım 
bu sa hə nin ilk pio ne ri dir” 
de sək, ya nıl ma rıq. 

Alim dün ya da ilk də
fə ola raq gör mə or qa nı nın 
pe şə pa to lo gi ya sı nı araş dı
ran el mitəd qi qat la bo ra to
ri ya sı ya rat mış və prak tik 
ola raq elm alə min də ye ni 
bir is ti qa mə tin – “pe şə of
tal mo lo gi ya sı”nın əsa sı nı 
qoy muş dur. Azər bay can 
of tal mo lo gi ya sın da pe şə 
xəs tə lik lə ri prob le mi Zə ri
fə xa nı mın adı ilə bağ lı dır. 
Öl kə də ali mə bö yük şöh rət 
gə tir miş of al mo lo gi ya nın 
sə na ye ilə bağ lı prob lem
lə ri nin öy rə nil mə si nə həsr 
et di yi fun da men tal təd
qi qat la rı onu dün ya of al
mo lo gi ya sı mə ka nın da da 
məş hur laş dır mış dır. Zə
ri fə xa nım elm də ilk də fə 
ola raq yod və şin sə na ye si 
iş çi lə ri nin gör mə or qa
nın da ya ra nan pe şə xəs
tə lik lə ri ni öy rən miş və bu 
xəs tə lik lə rin pro fi lak ti ka sı 
təd bir lə ri ni iş lə yib ha zır la
mış dır. Onun bu is ti qa mət
də apar dı ğı el mitəd qi qat 
iş lə ri dün ya ədə biy ya tın
da ana lo qu ol ma yan na dir 
təd qi qat lar sı ra sın da dır. 
Gör kəm li alim uzun il lər 
res pub li ka nın on dan ar tıq 
iri sə na ye mü əs si sə sin də 

ge niş miq yas lı el mitəd qi
qat iş lə ri apar mış dır. Bu 
təd qi qat la rın nə ti cə lə ri 
ali min “Şin is teh sa la tın da 
gö zün pe şə pa to lo gi ya sı”, 
“Xro niki yod in tok si ka si
ya sı za ma nı of al mo lo gi ya” 
və “Yod sə na ye sin də gö zün 
pe şə xəs tə li yi nin pro fi lak ti
ka sı” ki mi qiy mət li mo noq
ra fi ya la rın da öz ək si ni tap
mış dır. Məş hur of al mo loq 
aka de mik M.Kras nov Zə ri
fə xa nı mın təd qi qat la rını 
yük sək qiy mət lən di rə rək 
qeyd et miş dir ki, Zə ri fə 
Əziz qı zı bir ne çə il də ya
şa say dı, o, of tal mo lo gi ya 
el mi sa hə sin də ye ni, ka mil 
bir mək tə bin rəh bə ri ola 
bi lər di. 

Alim ki mi Zə ri fə xa
nım çox bö yük zir və lə rə 
ça ta bil miş dir. Gör mə or
qa nı nın pe şə pa to lo gi ya sı 
sa hə sin də apar dı ğı el mi
təd qi qat iş lə ri nin uğur lu 
nə ti cə lə ri nə gö rə aka de
mik Zə ri fə Əli ye va keç miş 
SSRİnin of al mo lo gi ya sa
hə sin də ən mö tə bər mü ka
fat olan SSRİ Tibb Elm lə ri 
Aka de mi ya sı nın M.İ.Aver
bax adı na mü ka fa tı na la yiq 
gö rül müş dür. O, Azər bay
can Elm lər Aka de mi ya sı
nın hə qi qi üz vü se çil miş , 
əsər lə ri, el mi mo noq ra fi
ya la rı bu gün də öz ak tu al
lı ğı nı itir mə miş dir.

Zə ri fə xa nı mın el mi 
fəa liy yə ti çox şa xə li ol muş
dur. Ali min kli nik di aq
nos tik is ti qa mət də apar dı
ğı təd qi qat la rın nə ti cə lə ri 
dərs lik lər də və mo noq ra
fi ya lar da cəm ləş miş dir. Bu 
əsər lər ara sın da “Kəs kin 
vi rus kon yunk ti vit lə ri”, 
“Ke ra tit lər, gö zün da mar
lı trak tı nın, tor lu qi şa nın, 
gör mə si ni ri nin xəs tə lik lə
ri, ka ta rak ta lar”, “Qlau ko ma 
və gö zün hi per ten zi ya sı”, 
“Gör mə or qa nı nın zə də
lən mə si”, “Göz ya şı ax ma sı
nın fi zio lo gi ya və his to lo gi
ya sı”, “Şə kər li dia bet də göz 
xəs tə lik lə ri”, “Gö zün mik
ro cər ra hiy yə si”, “Göz bə
bə yi ha şi yə si nin adap ta si ya 
və mü da fiə funk si ya sı” və 
baş qa la rı of al mo lo ji el mi
ic ti ma iy yət və hə kim lər 
tə rə fin dən bö yük rəğ bət
lə qar şı lan mış dır. Alim göz 
ya şı apa ra tı nın xəs tə lik lə
ri nin öy rə nil mə si nə xü su si 
diq qət ye tir miş, bu sa hə yə 
həsr et di yi “Ya şa pa rı cı yol
la rın fi zio lo gi ya sı”, “Ya şa pa
rı cı yol la rın cər ra hi müa li
cə si”, “Göz ya şı yol la rı nın 
qo ru yu cu cər ra hiy yə üsul
la rı” və di gər el mi əsər lə ri 
ilə Azər bay can lak ri mo lo
gi ya sı nın əsa sı nı qoy muş
dur. Bü tün bu əsər lər of al
mo lo gi ya sa hə sin də ça lı şan 
hə kim lər, alim lər və nə ha
yət, tibb uni ver si tet lə ri nin 
tə lə bə lə ri üçün qiy mət li 
təd ris və sai ti, dərs lik və el
mi mən bə lər dir.

Bi nə qə di zi ya lı la rı nın ye ni bir li yi 

Fövqəladə hallarla bağlı maarifləndirici tədbir

Zə ri fə Əli ye va-91

Gö zəl alim,  
xe yir xah in san

Maİl aĞaXaNOV

Ap re lin 3də Föv qə la də 
Hal lar Na zir li yi nin (FHN) 
Xü su si Risk li Xi la set mə Xid
mə ti nin (XRXX) təş ki lat çı lı ğı 
ilə Bi nə qə di  ra yo nu nun 276 
say lı tam or ta mək tə bin də  
“Föv qə la də hal lar da özü nü 
ne cə apar  ma  lı  ?” möv zu sun da 
maa rif lən dir mə təd bi ri ke
çi ril miş dir. Yı ğın caq da FHN 
XRXXnin əmək daş la rı, 
mək tə bin mü əl lim kol lek ti vi 
və yu xa rı si nif şa gird lə ri iş ti
rak et miş lər.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan  
mək tə bin di rek to ru Bəh ram 
Şi ri yev bu cür maa rif ən di ri
ci təd bir lə rin əhə miy yə ti ni 
yük  sək qiy mət lən dir miş və 
xid mə tin rəh bər li yi nə pe da

qo ji kol lek tiv adın dan tə şək
kü rü nü bil dir miş dir. 

Son ra çı xış edən XRXX
nin şö bə rəi si Mə za hir Bay
ra mov FHNin  ya ran ma 
zə ru rə tin dən, da şı dı ğı və zi
fə lər dən, xid mə tin bu gü nə 
ki mi ke çir di yi xi la set mə əmə
liy yat la rın dan söh bət aç mış
dır. M.Bay ra mo vun de di yi nə 
gö rə, Ba kı şə hə ri nin bü tün 
ra yon la rın da ke çi ri lən bu cür  
sil si lə təd bir lə rin  məq sə di 
föv qə la də hal lar za ma nı in
san la ra ne cə hə rə kət et mə yi 
aşı la maq, fə la kə tin qar şı sı nı 
al maq və ya baş ver miş ha
di sə nin nə ti cə lə ri nin ara dan 
qal dı rıl ma sın da əha li yə kö
mək et mək dir.

Na zir li yin əmək daş la
rı müx tə lif föv qə la də hal lar 

üçün iş lə nib hazır lan mış dav
ra nış qay da la rı ba rə də mək
tə bin mü əl lim və şa gird he

yə ti nə bil gi lər ver miş lər. 
Föv qə la də hal lar  za ma nı 

na zir li yin Böh ran Və ziy yət lə

rin də İda rə et mə Mər kə zi “112” 
Xid mə ti ilə əla qə, xid mə tin fəa
liy yət is ti qa mət lə ri, həm çi nin 
part la yı cı mad də lə rin (şüb hə li 
ele ment lə rin) aş kar olun ma sı 
za ma nı in san la rın dav ra nış qay
da la rı, fə la kə tə dü çar ol muş və 
ya kö mə yə eh ti ya cı olan in san
la ra ilk yar dım və tə xi rə sa lın maz 
tib bi yar dı mın gös tə ril mə si, elə
cə də tə bii, tex no gen, yan ğın və 
ter ror təh lü kə lə ri nə mə ruz qa
lan stra te ji ob yekt lə rin mü ha fi
zə si haq qın da mə lu mat lar ge niş 
izah olun muş dur. 

Təd bir də nə zə ri his sə bit
dik dən son ra mək tə bin hə yə
tin də prak ti ki məş ğə lə lər ke
çi ril miş, xi la set mə qay da la rı 
və komp lekt ləş di ril miş xi la
se di ci ava dan lıq lar nü ma yiş 
olun muş dur. 
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tədbir

EsMİra OrucOVa

Bu gün üs tün də gə zib do
laş dı ğı mız, fi ravan hə yat sür
dü yü müz mü qəd dəs Və tən 
tor pa ğı nın azad lı ğı, müs tə
qil li yi və bü töv lü yü uğ run da 
ne çəne çə qəh rə ma nı mız 
şə hid lik zir və si nə uca lıb. Bu 
zir və ni fəth et mək hər kə sə 
nə sib ol mur. Hə min mə qa ma 
yal nız və yal nız və tən pər vər 
in san lar, tor pa ğı nı və mil lə ti
ni se vən lər yük sə lir lər.

Ca nın dan ke çə rək şə hid
lik zir və si nə yük sə lən qəh rə
man la rı mız ara sın da bir oğul 
da var  İl qar Məm mə dov. 
Onun keç di yi dö yüş və hə yat 
yo lu hər bir azər bay can lı gənc 
üçün nü mu nə sa yı la bi lər. İl
qar Məm mə dov Və tə ni mi zin 
azad lı ğı uğ run da son dam la 
qa nı na qə dər vu ru şa raq qəh
rə man ca sı na hə lak olub. 

İl qar Məm mə dov 1974
cü il ap re lin 8də Bi nə qə di 
ra yo nun da, də mir yol çu ailə
sin da ana dan olub. 1991ci 
il də or ta mək tə bi gü müş 
me dal la bi ti rib, qə bul im ta
han la rı nı mü vəf fə qiy yət lə 
ve rərək Azər bay can Döv lət 
Tibb Uni ver si te ti nə qə bul 
olu nub. Ötən əs rin  son
la rın da er mə ni lə rin Azər
bay ca nın dil bər gu şə si olan 
Qa ra ba ğa, azər bay can lı la ra 
qar şı hü cum la rı na, tö rət dik
lə ri haq sız lıq la ra dö zə bil
mə yən ikin ci kurs tə lə bə si 
İl qar Məm mə dov kö nül lü 
ola raq ye ni cə ya ra dı lan Mil

li Or du sı ra la rı na ya zı lıb və 
düş mən lə rə qar şı qan lı dö
yüş lər də  iş ti rak edib, qəh rə
man lıq lar gös tə rib. Or du da 
ba ca rıq lı ra bi tə çi və ix ti sas lı 
tibb iş çi si ki mi ta nı nan İl qar 
dö yüş yol daş la rı na nü mu nə 
olub. 1992ci il av qus tun 15
də “Şiş qa ya” əmə liy ya tın da 
şü ca ət lə vu ru şan igid əs gər 
qəh rə man ca sı na hə lak olub.

1994cü il də Azər bay
can Pre zi den ti nin fər ma nı ilə 
“Hər bi xid mə tə gö rə” me da lı 
ilə təl tif olu nan igid əs gə rin 
xa ti rə si də əbə di ləş di ri lib. 
Təh sil al dı ğı Bi lə cə ri qə sə bə
sin də ki 3 say lı də mir yol mək
tə bi nə (in di ki 298 say lı tam 
or ta mək təb) İl qar Məm mə
do vun adı ve ri lib. Tibb Uni
ver si te tin də isə “İl qar Məm
mə dov” adı na xü su si tə qa üd 
tə sis edi lib.

Bi nə qə di ra yo nun da ye
ni yet mə və gənc lə rin hər bi
və tən pər vər lik  tər bi yə si nin 
güc lən di ril mə si, on la rın Və
tə nə mə həb bət və sə da qət 
ru hun da bö yü  mə si is ti qa mə
tin də mü hüm əhə miy yət

li təd bir lər hə ya ta ke çi ri lir. 
Ap re lin 8də 298 say lı or ta 
mək təb də təş kil olu nan anım 
mə ra si mi məhz be lə təd bir
lər dən idi. İl qar Məm mə do
vun ana dan ol ma sı nın 40 il li
yi nə həsr olun muş təd bir də 
iş ti rak çı lar əv vəl cə mək tə bin 
hə yə tin də şə hi din xa ti rə si nə 
ucal dıl mış büs tü nü zi ya rət 
edə rək önü nə gül dəs tə lə ri 
düz dü lər.

Mə ra sim də Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nin İc ti
maisi ya si və hu ma ni tar mə
sə lə lər şö bə si nin baş məs lə
hət çi si Sey mur Ha cı yev, Ye ni 
Azər bay can Par ti ya sı nın ra
yon təş ki la tı Qa dın lar Şu ra sı
nın səd ri Mə la hət İb ra hi mo
va, İl qar Məm mə do vun ailə 
üzv lə ri adın dan ana sı Şə ri fə 
Sa dı qo va, vax ti lə onun si nif 
rəh bə ri ol muş Al maz Əli ye
va, or ta mək təb yol daş la rı, 
mək tə bin kol lek ti vi, dost la rı, 
Bi lə cə ri sa kin lə ri, ic ti ma iy
yə tin nü ma yən də lə ri iş ti rak 
edir di lər. 

Döv lət him ni səs lən di ril
dik dən son ra İl qar Məm mə
do vun xa ti rə si bir də qi qə lik 
sü kut la yad olun du. 

Təd bir də çı xış edən lər İl
qa rın uşaq lıq və mək təb il lə
ri ni ya da sal dı lar. Onun ağıl lı, 
bi lik li və ba ca rıq lı ol du ğu nu 
de yən na tiq lər şə hi din şə rəf i 
dö yüş yo lun dan da da nış dı
lar. Son ra şa gird lə rin ifa sın da 
Və tə nə, şə hid lə ri mi zə həsr 
olu nan şe ir lər səs lən di ril di, 
mah nı lar oxun du.

EsMİra OrucOVa

Bu  gün lər də Ya sa mal ra
yo nu əra zi sin də yer lə şən 
18 say lı tam or ta mək təb
də Azər bay can Res pub li ka sı 
Təh sil Na zir li yi nin təş ki lat çı
lı ğı ilə  ümum mil li li der Hey
dər Əli ye vin ana dan ol ma sı
nın 91ci il dö nü mü nə həsr 
olun muş  şah mat fes ti va lı 
ke çi ri lib. 

Fes ti val da pay taxt ra yon
la rı da da xil ol maq la 66 şə hər 
və böl gə dən 400 mək təb li 
iş ti rak edib. İs veç rə sis te mi 
üz rə ke çi ri lən ya rış da hər 
bir ko man da nın tər ki bi 714 
ya ş a ra sı 3 oğ lan və 3 qızdan 
ibarət 6 nə fər olub. 9 tur dan 
iba rət İs veç rə sis te mi üz rə 
ke çi ri lən tur ni r də Bi nə qə di 
ra yon 3 say lı UşaqGənc lər 
Şah mat İd man mək tə bi nin 
ko man da sı 38,5 xal la fəx ri 
kür sü nün ən yük sək pil lə sin
də qə rar la şıb. İkin ci və üçün
cü yer lə ri isə Min gə çe vir (37 
xal) və Ucar (36 xal)  ko man
da la rı tu tub.

Fərq lə nən lər Təh sil Na
zir li yi nin ku bok, dip lom və 
xa ti rə hə diy yə lə ri ilə mü
ka fat lan dı rı lıb lar. Ya rış ba şa 
çat dıq dan son ra bey nəl xalq 
qross meys ter lər  Ra uf Məm
mə dov, Qə dir Hü sey nov, El
tac Sə fər li, Azər Mir zə yev və 
mü ka fat çı la rın iş ti ra kı ilə se
ans oyu nu təş kil edi lib. 

Ap re lin 10da 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 şah mat fes ti va lın da bi rin ci 
ye ri tu tan Bi nə qə di ko man
da sı nın üzv lə ri ilə gö rü şüb. 

Qa lib lə ri ic ra ha ki miy yə ti
nin baş çı sı Xa ləd din İs gən
də ro vun adın dan sa lam la yan 
A. Əli ye va on la rı fes ti val da 
fərq lən dik lə ri nə gö rə təb rik 
edib. İc ra baş çı sı nın müa vi ni 
Azərby can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin ye
ni yet mə və gənc id man çı la ra 
hə mi şə xü su si diq qət lə ya
naş dı ğı nı bil di rib: “Si zin ki mi 
is te dad lı uşaq lar la fəxr edi rik. 
Ra yo nu muz da di gər sa hə lər
lə ya na şı, id ma nın in ki şa fı na 
da qay ğı gös tə ri lir. Şah mat 
dün ya nın ən qə dim oyun
la rın dan bi ri dir. Bu id man 
növü ilə məş ğul olan lar xü su
si is te dad və də rin in tel lek tə 
ma lik dir lər. Se vi ni rik ki, Bi
nə qə di ra yo nun da ye ni yet mə 
və gənc lər ara sın da şah ma ta 
bö yük ma raq var və on lar il
dənilə püx tə lə şir, ya rış lar da 
ra yo nu mu zu lə ya qət lə təm sil 
edir lər. 

Azər bay can əha li si nin 
ya rı dan ço xu nu gənc lər təş
kil edir. Öl kə miz də gənc lər 
üçün hə r tərəf li şə ra it ya ra
dı lıb. Si zin ki mi ye ni yet mə lər 
müa sir stan dart la ra ca vab ve
rən  mək təb lər də təh sil alır
lar. Bir söz lə, res pub li ka mız
da gənc nəs lin sa vad lı ol ma sı, 
ba ca rı ğı nı nü ma yiş et dir mə si 
üçün hər cür im kan var. Siz 
su ve ren, müs tə qil öl kə də ya
şa yır sı nız. Be lə bir döv lət də 
ya şa maq bö yük fəxr dir. Bu 
für sət dən ya rar la nın və Azər
bay ca nın in ki şa fın da öz töh
fə ni zi ve rin. Ar zu edi rəm ki, 
üç rəng li bay ra ğı mı zı mö tə bər 
ya rış lar da la yi qin cə dal ğa lan
dı ra sı nız”. 

Gö rüş də şah mat mək tə bi
nin di rek to ru To fiq İs ma yı lov 
çı xış edə rək öz ye tir mə lə ri nin 
iş ti rak et di yi ya rış lar və əl də 
et dik lə ri nai liy yət lər ba rə də 
ət raf ı mə lu mat ve rib. T.İs ma
yı lov on la ra gös tə ri lən diq qət 
və qay ğı ya gö rə Bi nə qə di Ra
yon İc ra Ha ki miy yə ti nin rəh
bər li yi nə min nət dar lı ğı nı bil
di rib. Şah mat dərs lə ri nin ke çi
ril mə sin də mü əy yən çə tin lik
lə rin ol du ğu nu de yən di rek tor 
ra yon da şah mat mər kə zi nin 
ya ra dıl ma sı tək lif edib. 

Görüşdə iştirak edən Bi
nə qə di Rayon Gənc lər və 
İd man İda rə si nin rəi si Qüd si 
Bay ra mov mək təb də ki fa yət 
qə dər is te dad lı uşaq lar ol du
ğu nu diq qə tə çat dı rıb. 

İc ra ha ki miy yə ti nin İc ti
maisi ya si və hu ma ni tar mə
sə lə lər şö bəsinin mü di ri Nu
ri də Al lah ya ro va ye ni yet mə 
şah mat çı la rı qə lə bə qa zan
ma la rı mü na si bə ti lə təb rik 
edib, on la ra gə lə cək ya rış lar
da nai liy yət lər ar zu la yıb. Res
pub li ka mız da id ma na döv lət 
sə viy yə sin də gös tə ri lən diq
qət və qay ğı dan da nı şan şö bə 
mü di ri Azər bay ca nın dün ya
da id man öl kə si ki mi ta nın dı
ğı nı vur ğu la yıb və  əmin ol
du ğu nu bil di rib ki, bi nə qə di li 
gənc lər bun dan son ra da id
man da əl də et dik lə ri uğur la rı 
ilə hər kəsi sevindirəcəklər.

Son ra şah mat çı lar ya rış 
tə əs sü rat la rı və gə lə cək ar
zu la rı ba rə də da nı şıb lar. 

Gö rü şün so nun da ic ra ha
ki miy yə ti tə rə fin dən qa lib lə
rə mü ka fat lar təq dim olu nub 
və xa ti rə şək li çək di ri lib.

Şəhidlər unudulmur...

Binəqədinin zəka sahibləri 
şahmat festivalında fərqləniblər 
Rayon icra hakimiyyətində qaliblərlə görüş keçirilib

Maİl aĞa Xa NOV

Bi nə qə di Ra yon İc ra Ha
ki miy yə ti, Ye ni Azər bay can 
Par ti ya sı (YAP) ra yon təş ki
la tı, ra yon Gənc lər və id man 
ida rə si və HB Gü vən Kli ni
ka sı nın bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
Bi nə qə di ra yo nu üz rə or ta 
ümum təh sil mək təb lə rin də 
“Tü tün və al ko qo lun in san 
sağ lam lı ğı na vur du ğu zə rə rin 
tib bi as pekt lə ri” möv zu sun da 
se mi nar–mü sa bi qə yə start ve
ril miş dir. 

Se mi narmü sa bi qə nin 
açı lış mə ra si mi ap re lin 8də  
Bi nə qə di ra yo nu 276 say lı 
tam or ta mək tə bin akt za lın
da ke çi ril miş dir. Se mi nar da 
ra yon da fəa liy yət gös tə rən 5 
mək təb dən ümü mi lik də 300 
şa gird iş ti rak et miş dir. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan 
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı 
Bi nə qə di ra yon təş ki la tı nın 
apa rat rəh bə ri Qa bil Qa fa
rov de miş dir: “Ye ni yet mə və 
gənc lə ri zə rər li vər diş lər dən 
uzaq laş dır ma ğa yö nə lən təd
bir lər Bi nə qə di ra yo nu üz rə 
32 mək tə bi əha tə edə cək dir. 
Təd bir  çər çi və sin də 7 se mi
na r ke çi ri lə cək, tü tün, al ko qol 
və di gər zə rər li vər diş lə rin 

gənc lə rin sağ lam lı ğı na vur
du ğu zi yan lar, bu nun mə nə vi 
fə sad la rı ba rə də mə ru zə lər 
din lə ni lə cək, slayd və fo to şə
kil lər va si tə si lə şa gird lə rə re al 
fakt lar gös tə ri lə cək dir”. 

Təd bir də çı xış edən Nar
ko ma ni ya ya və nar ko tik va si
tə lə rin qa nun suz döv riy yə si
nə qar şı mü ba ri zə üz rə Döv lət 
Ko mis si ya sı nın iş çi qru pu nun 
əmək da şı Şa hin İs ma yı lov 
döv lət tə rə fin dən bu is ti qa
mət də gö rü lən iş lər dən da nı
şa raq nar ko ma ni ya nın bö yük 
bə la ol du ğu nu və bu is ti qa
mət də res pub li ka mız da qə bul 
edil miş döv lət proq ram la rı nın 
ma hiy yə tin dən və ic ra sın dan 
bəhs et miş dir. 

Son ra çı xış edən Bi nə qə
di Ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si nin rəi si Qüd si Bay ra
mov gənc lə rin asu də vax tı nın 
sə mə rə li təş ki li nin va cib li yi ni 
qeyd et miş dir. Q.Bay ra mov 
gənc lə ri tü tün, al ko qo la alu
də çi lik və di gər zə rə li vər diş
lər dən uzaq dur ma ğa, da ha 
çox ya ra dı cı lıq la məş ğul ol
ma ğa səs lə miş dir. 

Təd bi rin təş ki lat çı la rı na 
öz tə şək kü rü nü bil di rən HB 
Güvən Kli ni ka sı nın baş di rek
to ru Hik mət Bu ta yev tü tün, 

al ko qol və nar ko ma ni ya ki mi 
so si al bə la nın cə miy yət də do
ğur du ğu bə la lar dan, ailə lə rə 
gə tir di yi bəd bəxt lik lər dən 
da nış mış dır. O qeyd et miş dir 
ki, bu gün kü gənc li yin üzə ri nə 
bö yük bir mə su liy yət – iş ğal 
al tın da olan tor paq la rı mı zın 
azad edil mə si dü şür və bu na 
gö rə də gənc lər sağ lam bö
yü mə li, hər iş də mə su liy yət li 
ol ma lı dır lar. Ba kı şə hə ri üz
rə Təh sil İda rə si nin nü ma
yən də si Bu lud xan İsa yev or ta 
mək təb lər də bu sa hə üz rə 
ha zır lan mış iş pla nın dan və 
onun hə ya ta ke çi ril mə sin dən 
da nış miş dir. O, tü tün, al ko
qol və nar ko ma ni ya ya qar şı 
mü ba ri zə də mək tə bin ailə ilə 
bir gə ça lış ma sı nın va cib li yi ni 
vur ğu la mış dır. 

Da ha son ra çı xış edən Bi
nə qə di Ra yon İc ra Ha ki miy
yə ti baş çı sı nın müa vi ni, Bi nə
qə di ra yo nu üz rə Nar ko man
lı ğa və nar ko tik va si tə lə rin 
qa nun suz döv riy yə si nə qar şı 
mü ba ri zə Ko mis si ya sı nın 
səd ri Ay gün Əli ye va təd bir 
iş ti rak çı la rı na ra yon ic ra ha
ki miy yə ti nin baş çı sı Xa ləd din 
İs gən də ro vun sa lam la rı nı çat
dır miş, “Tü tün və al ko qo lun 
in san sağ lam lı ğı na vur du ğu 

zə rə rin tib bi as pekt lə ri” möv
zu sun da ke çi ri lən təd bir lə rin 
əhə miy yə tin dən və so si al xa
rak te rin dən da nış mış dır.

Ko mis si ya  səd ri de miş dir: 
“Dün ya miq ya sın da nar ko
tik lə rin qar şı sı nın alın ma sı
na mil yon lar la dol lar və sa it 
xərc lən mə si nə bax ma ya raq, 
tə əs süf ki, bu bə la ya dü çar 
olan şəxs lə rin sa yı ar tır. Azər
bay can müs tə qil lik qa zan dıq
dan son ra öl kə mi zin üz ləş di yi 
prob lem lər sa yə sin də, əsa sən 
də ke çid döv rü nün ilk il lə rin
də iq ti sa diy ya tın da ğıl ma sı, iş
siz li yin art ma sı öl kə miz də də 
bu bə la nın ge niş ya yıl ma sı na 
sə bəb ol muş dur. Ümum mil li 
li der Hey dər Əli ye vin döv
rün də baş la nan nar ko ma ni
ya ya qar şı mü ba ri zə bu gün 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh
bər li yi ilə da vam edir. Gənc
lə rin məş ğul lu ğu nun tə mi ni, 
on la rın ic ti mai fay da lı əmə yə 
cəlb olun ma la rı, sağ lam bö yü
mə lə ri üçün res pub li ka mız da 
müx tə lif döv lət  proq ram
ları qə bul edil miş dir. Biz bu 
proq ram lar dan mak si mum 
ya rar lan ma ğa, gənc lə rin ic ti
mai fəa liy yə tə da ha çox cəlb 
edil məsinə, mə nən sağ lam və 
mü ba riz ol ma la rı na ça lı şı rıq”. 

Gə lə cə yin sağ lam gənc
lərin əlində ol ma sı nın va cib li
yi ni qeyd edən Ay gün Əli ye va 
bil dir miş dir  ki, nar ko ma ni ya, 
tü tün və al ko qo la alu də çi li yin 
qar şı sı nın alın ma sı işi nə tək
cə döv lət de yil, bü töv lük də 
cə miy yət və bü tün so si al ins
ti tut lar öz töh fə lə ri ni ver mə li
dir lər. O, Bi nə qə di ra yo nun
da bu is ti qa mət də so si al və 
hu ma ni tar la yi hə lə rin da vam 
edə cə yi ni qeyd et miş dir. 

Təd bi rin so nun da la yi hə
nin in for ma tor la rı – Na hi də 
Mah mu do va və Şəh ri yar Sə
məd za də iş ti rak çı la ra tü tün 
və al ko qo lun in san sağ lam lı
ğı na zə rə ri haq qın da müx tə lif 
slayd lar təq dim et miş lər.

Bi nə qə di ra yo nun da ye ni  
se mi nar-mü sa bi qə yə start ve ril di
“Tü tün və al ko qo lun in san sağ lam lı ğı na vur du ğu zə rə rin 
tib bi as pekt lə ri” möv zu sun da sil si lə təd bir lər ke çi ri lir

Hər bi id man oyun la rı şa gird lər də 
və tən pər vər lik ru hu for ma laş dı rır

si ya Vuş əMİr lİ

Azər bay ca nın mü ha ri bə 
şə rai tin də ol ma sı gənc nəs
lin və tən pər vər lik ru hun da 
for ma laş dı rıl ma sı nı la büd 
edir. Uşaq la ra  mil li ru hun 
aşı lan ma sı pro se si hə lə er kən 
yaş la rın dan baş la ma lı, mək
təb lər də da vam et di ril mə li 
və tək mil ləş di ril mə li dir. Bu 
ba xım dan, or ta mək təb lər də 
təd ris olu nan hər bi ha zır lıq 
fən lə ri nin bö yük əhə miy yə ti 
var dır. 

Hər bi ha zır lıq dərs lə rin
də şa gird lə rə si lahsur sat dan 
is ti fa də qay da la rı ilə ya na şı, 
Və tə nə mə həb bət və onun 
mü da fiə si nə da im ha zır ol
maq ki mi və tən pər vər lik 
duy ğu la rı aşı lan ma lı dır. Hər 
il ənə nə vi ola raq təş kil edi lən 
“Cə sur lar”, “Şa hin” ki mi hər
biid man oyun la rı nın məq
sə di də məhz ümum təh sil 
mək təb lə ri nin şa gird lə rin də 
və tən pər vər lik, cə sa rət, mü
ba riz lik, dö yüş kən lik ki mi 
key fiy yət lə ri təl qin et mək, 
on la rın hər bi xid mə tə ha zır
lan ma sı pro se si nə dəs tək ver
mək dir. 

Gənc lər və İd man, Mü
da fiə, Təh sil, Föv qə la də hal
lar, Mə də niy yət və Tu rizm 
na zir lik lə ri nin, Sə fər bər lik 
və Hər bi Xid mə tə Ça ğı rış 
üz rə Döv lət Xid mə ti nin, res
pub li ka Ve te ran lar Şu ra sı nın 
bir gə qə ra rı na əsa sən, ötən 
həf tə Bi nə qə di ra yon mək
təb li lə ri nin iş ti ra kı ilə Da xi li 
Qo şun la rın Bi lə cə ri qə sə bə
sin də yer lə şən “N” say lı hər

bi his sə sin də təş kil olu nan 
“Cə sur lar” hər biid man və 
tu rizm oyun la rı da yük sək 
mü tə şək kil lik lə keç di. Ya rış da 
32 or ta ümum təh sil mək tə bi
nin 5 oğ lan və 2 qız dan, ümu
mi lik də 224 şa gird dən iba rət 
ko man da la rı iş ti rak edir di lər.

Təd bir də iş ti rak edən Ba
kı Şə hər Gənc lər və İd man 
Baş İda rə si nin sek tor mü di ri 
Za min Əh mə dov, Bi nə qə
di Ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si nin rəi si Qüd si Bay
ra mov, Sə fər bər lik və Hər bi 
Xid mə tə Ça ğı rış üz rə Döv lət 
Xid mə ti nin Bi nə qə di ra yon 
ida rə si nin şö bə rəi si Röv
şən Ədi lov, Ba kı şə hə ri üz rə 
Təh sil İda rə si nin me to dis ti 
Röv şən Qa sı mov, ra yon Ve te
ran lar Şu ra sı nın səd ri Tel man 
Hə tə mov iş ti rak çı la ra uğur lar 
ar zu la dı lar.

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 təd bir də çı xı şı 
za ma nı bil dir di ki, be lə ya
rış la rın təş ki li mək təb li lə rin 
hər bi ha zır lı ğı nın güc lən di
ril mə si, və tən pər vər lik ru hu
nun aşı lan ma sı  ba xı mın dan 
mü hüm əhə miy yə tə ma lik
dir: “Azər bay can əra zi si nin 20 
fai zi nin Er mə nis tan tə rə fin
dən iş ğal olun du ğu bir vaxt da 
gənc lə rin və tən pər vər lik tər
bi yə si nin güc lən di ril mə si xü
su si ak tu al lıq tə ləb edir. İl kin 
hər bi bi lik, ba ca rıq və vər diş
lə rin gənc lə rin in ki şa fı na bö
yük tə si ri var. Bu məq səd lə 
mək təb lər də ənə nə vi ola raq 
“Cə sur lar”, “Şa hin”, “Sər həd” 
hər biid man və tu rizm oyun
la rı ke çi ri lir. Bi nə qə di ra yo
nun da da bu mə sə lə da im 
diq qət mər kə zin də sax la nı lır. 
Ümu miy yət lə, hər biid man 
ya rış la rı nın təş ki lin də baş lı

ca məq səd bö yü mək də olan 
nəs lin hər bivə tən pər vər lik 
tər bi yə si nə qay ğı nı ar tır maq, 
mək təb şa gird lə ri nin or du 
sı ra la rın da xid mə tə ha zır lan
ma sı na kö mək gös tər mək dir”.

Son ra ko man da la rın tən
tə nə li ke çi di ilə hər biid man 
oyu nu na start ve ril di. Ko man
da lar sı ra ha zır lı ğı, ma neə nin 
dəf olun ma sı, təh lü kə li zo la
ğın qət edil mə si, yük sək li yə 
dır man ma və yük sək lik dən 
en mə, ya ra lı nın dö yüş zo na
sın dan çı xa rıl ma sı və di gər 
ya rış lar da qüv və lə ri ni sı na
dı lar.

Ya rı şın nə ti cə lə ri nə gö rə, 
157 nöm rə li tam or ta mək tə
bin ko man da sı I, 182 nöm rə li 
tam or ta mək tə bin ko man
da sı II, 248 nöm rə li tam or ta 
mək tə bin ko man da sı isə III 
ye rə la yiq gö rül dü.



6 | BİNƏQƏDİ | 11 aprel 2014 | №13 (57)

gündəm

sİ ya Vuş əMİr lİ

Er mə ni lə rin azər bay can
lı la ra qar şı tö rət dik lə ri da ha 
bir bə şə ri ci na yə tin, Ağ da ban 
soy qı rı mı nın 22 ili ta mam 
olur. 1992ci il ap re lin 7dən 
8nə ke çən ge cə Kəl bə cər 
ra yo nu nun Ağ da ban kən din
də hə ya ta ke çi ri lən  soyq rı mı 
nə ti cə sin də 67 nə fər qo ca, 
qa dın və uşaq aman sız lıq la 
qət lə ye ti ri lib. 

130 ev dən iba rət olan 
Ağ da ban və Çay qo vu şan 
kənd lə ri tə ca vüz kar lar tə rə
fin dən tamamilə yan dı rı lıb, 
779 nə fər dinc əha li yə di van 
tu tulub, 32 nə fər mül ki və 
hər bi şəxs vəh şi cə si nə qət lə 
ye ti ri lib. On lar dan 8 nə fə ri 
az yaş lı uşaq, 7si qa dın olub. 
Kənd dən 5 nə fər gi rov apa rı
lıb, 12 nə fə rə ağır bə dən xə
sa rə ti ye ti ri lib. Ahıl yaş la rın da 
7 nə fər ki şi və qa dın di ridi ri 
yan dı rı lıb. 

Er mə ni qəsb kar la rı Ağ
da ba na hü cum za ma nı 8 yaş lı 
Alı ye va Ül viy yə Ca mal qı zı
nın ata sı nı onun göz lə ri qar

şı sın da gül lə lə yib, özü nü isə 
kar tof qu yu sun da di ridi ri 
bas dı rıb lar.

Ha di sə şa hid lə ri nin de
di yi nə gö rə, er mə ni fa şist
lə ri Hü sey nov Sa şa Sa leh 
oğ lu nun üz və bə dən də ri
si ni so ya raq qət lə ye ti rib lər. 
Daş nak lar kənd sa kin lə rin
dən Məm mə dov Mu sa Qa ra 
oğ lu nu, Məm mə do va Hə yat 
Hə sən qı zı nı, Hüm bə to va 
Fat ma Hə sən qı zı nı, Hüm

bə to va Fat ma Qa ra ca qı zı
nı, Qo ca yev Ba kir Qur ban 
oğ lu nu, Qo ca ye va Zey nəb 
Məm məd qı zı nı, Qur ba nov 
Qu lu Sa bir oğ lu nu di ridi ri 
torpağa bas dı rıb lar. Er mə ni 
cəl lad la rı Hüm bə tov Qorx
maz Qa ra ca oğ lu nun ürə yi ni 
çı xa rıb, Məm mə dov Zi yəd
din Əl qə mə oğ lu nu, Məm
mə dov İs bən di yar Lə tif oğ
lu nu ti kəti kə doğ ra yıb lar. 
İn san lıq la rı nı itir miş cəl lad

lar Qa sı mov Ra yət Beh bud 
oğ lu nun üzə rin dən zi reh li 
trans part yor la ke çə rək onu  
tor pa ğa qa rış dı rıb lar. Şü ur
la rı na xris ti an fun da men ta
liz mi hop muş er mə ni qa ni
çən lər Kə ri mo va Qə mər İsa 
qı zı nın si nə si nə gül lə lər lə 
xaç şək li çə kib lər.

İn san lıq ta ri xi nə qa ra 
hərf lər lə ya zı lan Ağ da ban 
soy qı rı mı nın vəh şət lə ri ni xal
qı mız heç vaxt unut ma ya caq.   

Mə həb bət Oru cOV

Bi nə qə di  ra yo nun da  
abad lıqqu ru cu luq iş lə ri sü
rət lə da vam et di ri lir. Son 2 
il də “Abad mə həl lə” la yi hə
si çər çi və sin də re al laş dı rı
lan qu ru cu luq iş lə ri ra yo nun 
ümu mu gör kə mi ni xey li də yi
şib. Ötən müd dət də mik ro ra
yon lar da və qə sə bə lər də ye ni 
is ti ra hət park la rı in şa olu nub, 
kü çə və mə həl lə da xi li yol la ra 
as falt ör tü yü dö şə nib. 

Bu ilin əv və lin dən ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti  başçısının 
tap şı rı ğı əsa sın da 9cu mik
ro ra yon da ge niş miq yas lı tə
mirti kin ti iş lə ri nə baş la nı lıb. 
Ra yon əra zi sin də yer lə şən 
di gər ya şa yış mas siv lə rin də 
ol du ğu ki mi, bu ra da da əha li
nin is ti ra hə ti üçün la zı mi şə
ra it ya ra dı lır. 

Gö rü lən iş lər ba rə də mə
lu mat ve rən 2 say lı Sa hə İn zi
ba ti Əra zi Dai rə si nin (Sİ ƏD) 
sədr müa vi ni Xəy yam Kə ri
mov bil dir di ki, ha zır da  nü
ma yən də li yin əra zi si nə da xil 
olan 9cu mik ro ra yon da kı  
Adil Məm mə dov, Həm zə 
Ba ba şov və Svet la na Məm

mə do va kü çə lə rin də ge niş
miq yas lı abad lıq iş lə ri da vam 
et di ri lir. Onun söz lə ri nə gö
rə, A.Məm mə dov kü çə sin də 
ti kin ti si da vam edən park da 
iş lər ye kun laş maq üz rə dir: 
“Bir hek tar əra zi ni əha tə 
edən park da 3 min kvad rat
metr çə mən lik sa lı nıb, 350 
ədəd dən çox bə zək ko lu, 161 
ədəd ağac əki lib. Ra yon əra
zi sin də yer lə şən di gər park
lar da ol du ğu ki mi, bu ra da da 
əha li nin is ti ra hə ti üçün  la
zı mi şə ra it ya ra dı lıb. Par kın 
əra zi sin də fon tan in şa olu
nub. Ge cə sa at la rın da əra zi
nin işıq lan dı rıl ma sı məq sə di 

ilə 38 ədəd işıq di rə yi qu raş
dı rı lıb. Bun dan əla və,  park da 
sa kin lə rin is ti ra hə ti üçün 20 
ədəd otu ra ca ğın qu raş dı rıl
ma sı nə zər də tu tu lub. Park
da yaş lı adam la rın söh bət 
et mə lə ri üçün xü su si yer lər  
möv cud dur. Bun dan baş qa, 
is ti ra hət par kın da uşaq la rın 
oy na ma sı üçün əy lən cə mər
kə zi də fəa liy yət gös tə rə cək. 
Sa kin lə rin ra hat ge dişgə li şi 
üçün park da xü su si cı ğır lar 
da sa lı nıb”. 

Mü sa hi bi mi zin söz lə ri nə 
gö rə, par kın əra zi sin də tə
miz li yin tə mi ni məq sə di lə 
müx tə lif yer lər də zi bil qu

tu la rı qu raş dı rı lıb. Bu nun la 
ya na şı, ət raf da kı bi na la rın 
qar şı sın da mi nik av to mi
bil lə ri nin ra hat da yan ma sı 
üçün xü su si yer lər ay rı lıb.  
Ya xın za man lar da par kın 
əha li nin is ti fa də si nə ve ri lə
cə yi ni söy lə yən X.Kə ri mov  
ha zır da Həm zə Ba ba şov 
kü çə sin də abad lıq iş lə ri nin 
da vam et di ril di yi ni bil dir di: 
“Kü çə də yer lə şən ya şa yış bi
na la rı nın fə sad la rı ye ni dən 
qu ru lur: 16 say lı bi na nın qar
şı sın da “xe yirşər” evi ti ki lib 
və müa sir tə ləb lə rə ca vab 
ve rən ava dan lıq lar la tə min 
olu nub. Son ay lar mik ro ra
yon da kı Svet la na Məm mə
do va kü çə sin də də ya şıl lıq 
zo la ğı ya ra dı lib: 2980 kvad
rat metr sa hə də çə mən lik 
sa lı nıb, 161 ədəd bə zək ko lu, 
93 ədəd ağac əki lib”.

Ya zın gə li şi ilə əla qə dar 
ra yo nun ək sər ya şa yış mas
siv lə rin də abad lıq iş lə ri sü
rət lən di ri lib. Əl də et di yi miz 
mə lu ma ta gö rə, bu il ra yon da 
da ha bir ne çə abad mə həl lə
nin ya ra dıl ma sı və ay rıay rı 
əra zi lər də ya şıl lıq la rın sa lın
ma sı nə zər də tu tu lub.

si ya Vuş əMİr lİ

Dün ya kos mo nav ti ka sı
nın ba ni lə ri ara sın da azər
bay can lı Kə rim Kə ri mo vun 
özü nə məx sus ye ri  var. O, 
SSRİ döv rün də “R2” ra
ket lə ri nin is teh sa lın da müs
təs na rol oy na yıb.1957ci il 
okt yab rın 4də be lə ra ket
lər dən bi ri nin kö mək li yi 
ilə dün ya da ilk də fə ola raq 
Ye rin sü ni pey ki kos mik fə
za ya çı xa rı lıb və bu nun la da 
pla ne ti miz də kos mos döv rü 
baş la nıb. 

Azər bay can Res pub li ka sı 
Mü da fiə Sə naye si Na zir li yi
nin (MSN) ta be li yin də olan 
və Bi nə qə di ra yo nu əra zi
sin də yer lə şən  Mil li Aero
kosmik Agent li yin (MA KA) 
38 il lik fəa liy yə ti döv rün də 
alim və mü tə xəs sis lə ri miz 
kos mik tex no lo gi ya la rın tət
bi qi və el mi kos mik ci haz qa
yır ma sa hə sin də bir sı ra nai
liy yət lər əl də et miş, alın mış 
nə ticə lə rin bey nəl xalq miq
yas da nü ma yiş et di ril mə si nə 
na il ol muş lar. Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin 17 avqust 2009cu il 
ta rix li sə rən ca mı ilə “Azər
bay can Res pub li ka sın da kos
mik sə na ye nin ya ra dıl ma sı 
və in ki şa fı üz rə Döv lət Proq
ra mı” Ye rin kos mos dan təd
qi qi sa hə sin də res pub li ka mız 
üçün pers pek tiv is ti qa mət
lər mü əy yən ləş dir ilmiş dir. 
Hə min proq ra mın ic ra sı ən 
müa sir tex no lo gi ya la ra əsas

lan mış is teh sal fəa liy yə ti nin 
təş ki li üçün ye ni nai liy yət lə
rin qa za nıl ma sı na, res pub li ka 
iq ti sa diy ya tı nın daha sü rət lə 
in ki şaf et mə si nə, öl kə mi zin 
mü da fiə qüd rə ti nin möh
kəm lən mə si nə öz töh fəsi ni 
ve rir.

MA KA res pub li ka iq
ti sa diy ya tı nın in ki şa fı na 
xid mət edən bir sı ra va cib 
la yi hə lə rin ic ra sın da iş tirak 
et miş, bey nəl xalq əla qə lə rin 
ge niş lən di ril mə si sa hə sin də 
mü hüm nai liy yət lər qa zan
mış, bir sı ra bey nəl xalq təş
ki lat lar la sıx əmək daş lıq əla
qə lə ri ya rat mış, kos mik elm 
və tex no lo gi ya la rın müx tə lif 
sa hə lə ri üz rə hər il bir ne çə 

mü tə xəs si sin xü su si tə lim 
kurs la rın da iş ti rak et mə si
nə na il ol muş dur. Agent lik 
2003cü il dən Bey nəl xalq 
Ast ro nav ti ka Fe de ra si ya sı
nın, 2009cu il dən isə Kos
mik Elm və Tex no lo gi ya lar 
üz rə Bey nəl xalq İs lam Təş
ki la tı nın üzv lü yü nə qə bul 
edil miş dir.

İna nı rıq ki, ya xın onil
lik öl kə mi zin kos mo nav ti ka 
ta ri xin də da ha əla mət dar 
ola caq, Azər bay ca nın mil
li peyk lə ri kos mik fə za da 
uğur lar qa za na caq və kos
mik tex no lo gi ya la rın gün də
lik hə ya tı mı za nü fuz et mə si 
üçün ye ni im kan lar ya ra na
caq dır.

Mə həb bət Oru cOV

Or ta mək təb lər də ki şi 
mü əl lim lə rin sa yı nın az lı ğı 
cə miy yət də ən çox mü za
ki rə edi lən möv zu lar dan dır. 
Mə sə lə bu gün lər də par la
men tin ic la sın da da mü za ki
rə möv zu su olub, de pu tat lar 
hö ku mə tin bu is ti qa mət də 
hə vəs lən di ri ci təd bir lər hə
ya ta ke çir mə si va cib li yi ni 
önə çə kib lər. Son dövr lər 
böl gə lə rə nis bə tən şə hər
lər də ki şi mü əl lim lə rin sa
yın da kəs kin azal ma nın baş 
ver mə si də na ra hat lıq do ğu
ran hal ki mi önə çə ki lib. 

Rəs mi sta tis ti ka ya əsa
sən, ha zır da or ta mək təb
lər də ça lı şan 200 mi nə ya xın 
mü əl li min yal nız 15 fai zi ni 
ki şi lər təş kil edir. Bi nə qə di 
ra yo nun da da pe da qoq la
rın bö yük ək sə riy yə ti zə rif 
cin sin nü ma yən də lə ri dir. 
Ra yo nun or ta mək təb lə rin
də dərs de yən 4074 mü əl
li min 3733ü qa dın dır. Bəs 
nə üçün ki şi lə rin mü əl lim 
pe şə si nə ma ra ğı aza lı b? 

83 say lı mək təbli se yin 
di rek to ru, əmək dar mü əl lim 
Ya qut Sa dı qo va he sab edir 
ki, bu mə sə lə nin kö kün də, 
əsa sən, mad di tə mi na tın 
la zı mi sə viy yə də ol ma ma
sı da ya nır: “Əmək haq qı nın 
aşa ğı ol ma sı ki şi lə rin bu pe
şə yə ma ra ğı nı xey li azal dıb. 
Bu gün mək tə bi miz də 152 
mü əl lim ça lı şır və on la rın 
da cə mi 30u ki şi dir. Hə min 
mü əl lim lər bö yük hə vəs
lə ça lı şır lar. Açı ğı, təh sil və 
təd ris mə sə lə sin də ki şi və 
ya qa dı nın üs tün lü yün dən 
da nış maq düz gün de yil. La
kin mü ha ri bə şə rai tin də ya
şa dı ğı mı zı nə zə rə ala raq de
yə bi lə rik ki, ki şi mü əl lim lər 
uşaq la rın və tən pər vər lik 
ru hun da bö yü mə lə ri nə da
ha çox töh fə ve rə bi lər lər. 
Xü su sən ib ti dai mək təb mü
əl lim lə ri ara sın da ki şi lə rin 
sa yı nın az lıq təş kil et mə si 

ürə ka çan və ziy yət de yil dir. 
Çün ki uşa ğın mə nə vi tər bi
yə sin də, on la rın güc lü fərd 
ki mi for ma laş ma sın da ki şi 
mü əl lim lə rin bö yük tə sir 
im kan la rı var”. 

Y.Sa dı qo va nın söz lə ri
nə gö rə, prob le min komp
leks həl li üçün oğ lan uşaq
la rın da er kən yaş la rın dan 
pe da qo ji fəa liy yə tə ma ra ğı 
güc lən dir mək la zım dır: “Bu 
gün ye ni yet mə oğ lan lar ara
sın da mü əl lim lik pe şə si ni 
se çən lə ri bar maq la say maq 
olar. Mək tə bi bi ti rən oğ lan 
mə zun la rın çox az qis mi pe
da qo ji uni ver si tet lə rə sə nəd 
ve rir lər. Hət ta hə min uni
ver si te ti bi ti rən lər be lə, bu 
sa hə də iş lə mək is tə mir lər. 
Bir söz lə, mü əl lim lə rin mə
va cib lə ri nin aşa ğı ol ma sı və 
di gər ob yek tiv və sub yek tiv 
hal lar nə ti cə sin də oğ lan lar 
bu pe şə yə ma raq gös tər
mir lər”. 

244 say lı or ta mək tə bin 
di rek to ru Yəh ya Ab ba sov da 
or ta mək təb lər də ki şi mü əl
lim lə rin sa yı nın ar tı rıl ma sı 
va cib li yi ni önə çək di: “Ha
zır da mək tə bi miz də 161 
mü əl lim dən cə mi 10 nə fə ri 
ki şi dir. Tə bii ki, mək təb də 
ki şi mü əl lim lə rin sa yı nın 
çox ol ma sı uşaq la rın və tən
pər vər lik ru hun da tər bi yə si 
ba xı mın dan bö yük əhə miy
yə tə ma lik dir. Tə əs süf ki, bu 
gün oğ lan lar ara sın da mü əl
lim lik pe şə si ni se çən lə rin 
sa yı ol duq ca az dır. Ha zır da 
öl kə də fəa liy yət gös tə rən 
pe da qo ji uni ver si tet lər də 
təh sil alan oğ lan la rın sa yı 
xey li aşa ğı sə viy yə də dir”. 

Yəh ya Ab ba sov di rek to
ru ol du ğu mək təb də oğ lan 
uşaq la rı nın sa yı nın çox luq 
təş kil et di yi si nif lə rə, əsa
sən, ki şi mü əl lim lə ri rəh bər 
tə yin olun du ğu nu di qə tə 
çat dır dı. Onun qə naə tin cə, 
mü əl lim lə rin əmək haq qı
nın ye tər li ol ma dı ğı nı gö
rən oğ lan lar  gə lə cək də bu 

pe şə ilə ailə do lan dır ma ğın 
çə tin li yin dən na ra hat dır lar: 
“Əsas sə bəb mü əl lim lə rin 
az ma aş al ma la rı dır. Odur 
ki, pe da qo ji sa hə də ali təh sil 
alan lar son ra dan ailə lə ri ni 
do lan dır maq üçün müx tə lif 
sa hə lər də iş lə mə yə üs tün
lük ve rir lər. Bu sə bəb dən 
də or ta mək təb lər də ki şi 
mü əl lim lə rin sa yı kəs kin 
şə kil də aza lıb. Prob le min 
ara dan qal dı rıl ma sı üçün bu 
sa hə də kök lü is la hat la ra eh
ti yac var”.

Bi nə qə di ra yo nu nun Su
lu tə pə qə sə bə sin də fəa liy
yət gös tə rən   or ta mək təb 
mü əl li mi Fi rəd din Ey va zov 
da he sab edir ki, ki şi lə rin 
pe da qo ji sa hə yə az ma raq 
gös tər mə si nin baş lı ca sə
bə bi əmək haq qı nın az ol
ma sı dır: “Tə bii ki, 150200 
ma nat la ailə  do lan dır maq 
müm kün de yil. Vax ti lə mə
nim lə bir gə iş lə yən ki şi 
mü əl lim lə rin bir qis mi in di 
baş qa sa hə lər də ça lı şır. Bu 
prob lem gənc lə rin hər bi 
və tən pər vər lik tər bi yə si nə 
də mən fi tə sir gös tə rir. İn
di ki şə ra it də ev də uşaq la rın 
tər bi yə si ilə, əsa sən, ana lar 
məş ğul olur lar. Mü əy yən 
ob yek tiv sə bəb lər dən bu 
gün ata nın ev də  uşaq la rın 
tə limtər bi yə si ilə  məş ğul 
ola bil mə mə si də na ra hat
lıq ya ra dır. Uşaq həm ev də, 
həm də mək təb də qa dın lar
la da ha çox ün siy yət də ol du
ğu üçün on da zə ru ri ki şi lik 
key fiy yət lə ri nin for ma laş
ma sı pro se si ge ci kir. Bu da 
cə miy yət üçün cid di so si al 
prob lem dir. Ona gö rə də bu 
sa hə də han sı sa sti mul laş dı
rı cı va si tə lər dən is ti fa də et
mək la zım dır”.

Son da onu da bil di rək ki, 
ki şi lə rin mü əl lim pe şə si nə 
ma ra ğı nı ar tır maq məq sə di 
ilə Təh sil Na zir li yi tə rə fin
dən  ge niş miq yas lı təd bir
lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nə 
baş la nıb. 

Ağ da ban fa ciə sin dən 22 il ötür
Er mə ni lər kör pə uşaq la ra da rəhm et mə yib lər 

9-cu mikrorayon görkəmini  
günü-gündən dəyişir

“Xəmsə”nin mükafatçıları müəyyənləşib

Alimlərimizin elmi məqaləsi  
Almaniya mətbuatında

 12 ap rel – Ümum dün ya avia si ya Kos mo nav ti ka Gü nü dür

Azər bay can da  
kosmonavtika elmi  
inkişaf dövrünü yaşayır

Ki şi mü əl lim lə rin az lı ğı  
cid di prob le mə çev ri lib

Bi nə qə di ra yo nu nun 
ic ti ma iy yə ti hə mi şə ic ti mai 
fə al lı ğı ilə se çil miş, sosi al və 
hu ma ni tar xa rak ter li təd
bir lər də ya xın dan iş ti rak 
et miş lər. 

Bu gün lər də baş tu ta caq 
daha bir hu ma ni tar ak si ya ya 
– Ye ni Azər bay can Par ti ya
sı Bi nə qə di ra yon təş ki la tı 
və ra yon Gənc lər və id man 
ida rə si nin bir gə təş ki lat çı lı
ğı ilə ke çi ri lə cək qan ver mə 
ak si ya sı na ha zır lıq iş lə ri ye
kun laş maq üz rə dir. 

“Qan ver, hə yat xi las 
et!” de vi zi al tın da təş kil edi
lə cək hu ma ni tar ak si ya nın 
ap re lin 15dən 20dək da
vam edə cə yi plan laş dı rıl
mış dır.

Təş ki lat çı lar dan re dak 
si  ya mı za da xil olan mə lu
mat da de yi lir ki, təd bir də 
kö nül lü iş ti rak et mək is tə
yən hər kəs ak si ya ya də vət 
edi lir. Ma raq la nan şəxs lər 
ap re lin 15dək Ye ni Azər
bay can Par ti ya sı Bi nə qə di 
ra yon təş ki la tı və ya ra yon 
Gənc lər və id man ida rə si
nə mü ra ci ət edə bi lər lər.

Hu ma ni tar 
ak si ya: “Qan 
ver, hə yat  
xi las et!”

Ap re lin 9da Bi nə qə
di Ra yon Gənc lər və İd man 
İda rə si və Gənc lə rin İn tel lek
tu al İn ki şaf Mər kə zi nin bir gə 
təş ki lat çı lı ğı ilə 102 say lı tam 
or ta mək təb də “Azər bay can 
gənc li yi 20112015ci il lər də” 
Döv lət Proq ra mı nın ic ra sı is
ti qa mə tin də növ bə ti təd bir 
ke çi ri lib. Gənc lə rin in tel lek ti
nin və dün ya gö rü şü nün ar tı
rıl ma sı, zeh ni oyun la rın küt
lə vi li yi nin tə min edil mə si, 
ye ni yet mə və gənc lə rin asu də 
vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki li və 
sti mul laş dı rıl ma sı məq sə di
lə “Xəm sə” mil li in tel lek tu al 
oyu nu üz rə VII Azər bay can 

çem pio na tı nın ra yon mər hə
lə si ke çi ri lib.

Ya rış da hər bi rin də 5 nə
fər ol maq la 8 ko man da iş ti
rak edib. Oyun la rın ye kun 
nə ti cə si nə əsa sən “Pen ta

kom pe on” ko man da sı I, “Ar
ma ge don” II, “Lo ko mo tiv” 
isə III ye rə la yiq gö rü lüb lər. 
Qa lib lər ku bok, dip lom və 
xa ti rə hə diy yə lə ri ilə mü ka
fat lan dı rı lıb lar.

Bu il gör kəm li mü tə fək kir, 
ədib Mir zə Şə fi Va ze hin 220 il lik 
yu bi le yi ta mam olur.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin Mir zə Şə fi Va ze hin 220 
il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə si haq
qın da 2014cü il 3 fev ral ta rix li 
sə rən ca mı na uy ğun ola raq dün
ya şöh rət li şai rin ir si nin el mi 
əsas lar la təd qi qi ilə bağ lı ge niş
miq yas lı iş lə rə baş la nıl mış dır. 

Azər bay can Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sın dan (AMEA) bil

dir miş lər ki, Al ma ni ya nın nü
fuz lu bey nəl xalq el mi nəş ri 
–“Euro pä isc he Fach hochsc hu le” 
jur na lın da Mir zə Şə fi döv rü nün 
Gən cə mü hi ti, xü su si lə də ənə
nə vi sə nət kar lıq sa hə lə ri nin et
noq ra fik və ant ro po lo ji əsas lar la 
təd qi qi nə həsr olun muş el mi 
mə qa lə al man di lin də çap edil
miş dir. 

Mə qa lə nin mü əl lif  lə ri 
AMEAnın Ar xeo lo gi ya və Et
noq ra fi ya İns ti tu tu nun apa rı cı 

el mi iş çi si, pro fes sor Nər giz Qu
li ye va və aka de mi ya nın Gən cə 
Böl mə si nin dok to ran tı El nur 
Hə sə nov dur.

Mə qa lə də ilk də fə ola raq 
Mir zə Şə fi Va ze hin əsər lə ri, elə
cə də di gər çox say lı el mi mən bə
lər, yer li və əc nə bi mü əl lif ə rin 
əsər lə ri əsa sın da gör kəm li ədi
bin ya şa dı ğı dövr də Gən cə şə
hə ri nin sə ciy yə vi ta ri xiet noq ra
fik və ant ro po lo ji xü su siy yət lə ri 
təd qiq edil miş dir.
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Xə zə rin ya xa sın dan çi çək 
tə ki ası lan, hər da şıdi va rı 
min bir ta rix da nı şan, qoy
nun da əzə mət li ya di gar la ra 
bö yük sə da qət lə qu caq açan, 
az qa la ya şı qə dər sir lər giz lə
dən qos qo ca Ba kı! Müs tə qil, 
azad bir məm lə kə tin baş şə
hə ri – qü rur ye ri miz! Gö zəl
li yi nə sı ğal çə kən əl lər in di 
onu dün ya nın ən sir lisehr li, 
mö cü zə li şə hər lə rin dən bi
ri nə çe vi rib. Gö zəl li yi gö zə 
gö rü nər, sö zə gəl məz, bu 
gö zəl lik qar şı sın da söz aciz 
qa lar, hey rət dən su sar, hə zin 
bir nəğ mə yə dö nər. Han sı 
yan dan öt sən, bu nəğ mə ni 
eşi dər sən...

Tam fərq li bir Ba kı var 
göz lə ri miz önün də: gün dən
gü nə də yi şən, ye ni lə şən, bö
yü yən, abad la şan Ba kı! Ge niş 
və ya ra şıq lı kü çə lər, nə həng 
göy də lən lər, çox mər tə bə li 
ya şa yış bi na la rı, abad yol lar, 
gü müş kə mər ki mi şə hə rin 
be li nə do la nan möh tə şəm 
kör pü lər, ye ni met ro stan si
ya la rı, yam ya şıl mey dan lar, 
əs ra rən giz park və xi ya ban lar, 
bağ lar, mu si qi li fəv va rə lər, bir 
vaxt lar xa ri ci öl kə lər də gö rüb 
hey rət lən di yi miz, in di şə hə
ri miz də diq qə ti mi zi çə kən 
“can lı sa at lar”...

Gün düz lə ri bir aləm dir 
bu şə hə rin. Bu “cən nət”in 
ca zi bə sin dən qop maq ol maz. 
Ge cə lə ri bir baş qa mö cü zə dir, 
şamçı raq dır – gö yün ul duz lu 
par ça sı na bən zər. Qı zılqı zıl 
düy mə lə rə dö nüb ge cə nin 
ya xa sın dan ası lar Ba kı nın say
rı şan işıq la rı: qa ran lı ğın bağ rı
nı ya rar, zül mə tə qə nim kə si
lər, göy də ki ul duz lar la bəh sə 
gi rər, süd ki mi ağap paq işı ğa 
qərq edər hər ya nı. Göy üzü 
də hey ran olar yer də ki bu fü
sun kar lı ğa, qib tə edər Ba kı 
ge cə si nin tən tə nə si nə. Şə hər 
sir lisehr li işıq la rın ağu şun da 
nə həng bir çil çı ra ğı xa tır la dar. 
Rəng bə rəng işıq lar Ba kı nın 
Xə zə rin şə rə fi nə oxu du ğu 
“Ge cə se re na da sı”na dö nər. 
Bu nəğ mə dən xu mar la nar 
ala göz lü Xə zər. Bu bən zər siz 
mən zə rə Ba kı ge cə si nin na ğı
lı nı da nı şar hər kə sə... 

Gün düz lər park və xi ya
ban lar da, ələl xü sus da bu gün 
şə hə ri mi zin sim vo lu na dö nən 
Də niz kə na rı Mil li Park da in
san əlin dən tər pən mə yə yer 
ol maz. Ge cə lər əlaya ğı kü
çə lər dən yığ sa da, ye nə ey ni 
mən zə rə ilə üzüzə qa lar san: 
gö zəl lik dən do yul maz ki...

Ba kı nın gö zəl li yi nə hər 
gün ye ni ça lar lar əla və olu
nur: bu nu ha mı gö rür və eti
raf edir. Çün ki bu qu ru cu luq, 
sü rət li ye ni ləş mə, hər tə rəf i 
in ki şaf göz lə ri mi zin önün də 
baş ve rir. Pay tax tı mı zı qə dir

bi lən in san lar ye ni dən qu rur: 
bir vaxt lar Ba kı nı əzə mət li 
ya di gar la rı ilə gö zəl ləş di rən 
Azər bay can öv la dı nın – ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin xa ti
rə si nə son suz hör mət və eh
ti ram la. 

“Tik dim ki, izim qa la” de
yə Ba kı da möh tə şəm sa ray lar 
ucal dan bö yük ön də rin nə cib 
əməl lə ri ni Pre zi dent İl ham 
Əli yev ye ni şövq lə da vam et
di rir. Döv lə ti mi zin baş çı sı 
hə lə 2004cü il ap re lin 2də 
şə hə rin baş pla nı ilə ta nış 
olar kən “Ba kı gö zəl, tə miz, 
abad, ya şıl laş dı rıl mış şə hər 
ol ma lı dır” de yə, hər bi na nın, 
hər mə həl lə nin, hər kü çə
nin özü nə məx sus ol ma sı nı, 
möv cud ya şıl lıq la rın qo run
ma sı nı, ye ni ya şıl lıq la rın, bağ 
və park la rın, is ti ra hət gu şə
lə ri nin ya ra dıl ma sı nı töv si yə 
et miş di. Nə ti cə özü nü çox 
göz lət mə di. Bu töv si yə və 
tap şı rıq lar bö yük ta ri xi ha di
sə lə rə şa hid lik edən Ba kı ya 
ye ni hə yat ver di və bu iş lər in
di də da vam et di ri lir. Köh nə, 
ba la ca ev lə rin ye rin də ucal
dı lan göy də lən lər şə hə rin 

si ma sı na ya ra şıq ve rir, onun 
me mar lıq qu ru lu şu na əla və 
ça lar lar qa tır. Mil li li yi, qə
dim li yi, me mar lıq üs lu bu və 
ənə nə lə ri qo run maq la tə mir 
olu nan mo nu men tal bi na lar, 
me mar lıq in ci lə ri, mu zey lər, 
te atr lar, ye ni ti ki lən mo dern 
mə də niy yət ocaq la rı şə hə rin 
mə nə vi zən gin li yin dən xə bər 
ve rir. Dün ya nın ən mü rək kəb 
me mar lıq la yi hə lə ri əsa sın da 
in şa olu nan nə həng ti ki li
lər – “Alov qül lə lə ri”, Hey dər 
Əli yev Mər kə zi, “Ba kı Kris tal 
Zal”, Bay raq mey da nı şə hə rin 
mən zə rə si nə əzə mət gə ti rir, 
müa sir lik, ye ni lik bəxş edir. 
Müa sir otel lər həm də xal
qı mı zın qo naq pər vər li yi nin 
rəm zi nə çev ri lir. Dün ya nın 
diq qə ti ni cəlb edən Ba kı in di 
ən mö tə bər bey nəl xalq təd
bir lə rin, id man ya rış la rı nın 
ke çi ril di yi mə ka na çev ri lib. 
Qo naq lar Ba kı nın gö zəl li yi 
qar şı sın da hey rət lə ri ni giz lə
də bil mir lər...

Söz düş müş kən, öl kə mi
zin mə də ni hə ya tı ilə bağ lı bir 
fak tı xa tır la dım. 2011ci ilin 
ma yın da “Euro vi si on2012” 

mah nı mü sa bi qə si ni öz Və
tə nim də, doğ ma şə hə rim də 
– “Ba kı Kris tal Zal”da qü rur
la iz lə dim. Ba kı bu mö tə bər 
mu si qi ya rış ma sı na uğur la ev 
sa hib li yi et mək lə, ar tıq re gio
nun mə də ni pay tax tı na çev
ril di yi ni sü but et di. Hə min 
gün lər da ha bir fə xa rət his si 
də ya şa yır dıq: müx tə lif xalq
la rın, mil lət lə rin nü ma yən
də lə ri  öl kə mi zin əs ra rən giz 
pay tax tı nı, Azər bay can hə
qi qət lə ri ni öz göz lə ri ilə gö
rür dü lər. Mü sa bi qə də ta nış 
ol du ğum bir əc nə bi xa nı mın 
tə əs sü rat la rı heç vaxt ya dım
dan çıx mır. Də niz kə na rı Mil
li Park, uni kal lı ğı ilə se çi lən 
İçə ri şə hər və Qız qa la sı na 
hey ran lı ğı nı giz lət mə yən xa
nım be lə de miş di: “Mən bu
ra gə lən də elə bi lir dim  Ba kı 
an caq neft qo xu yan bir şə
hər dir. Ya nıl mı şam. Ba kı dan 
əsl mə də niy yət qo xu su gə lir. 
Xə zə rin sa hi lin də ki uni kal 
şə hə ri niz, bu ra da kı qə dim lik 
və müa sir lik mə ni va leh et di. 
Ba kı çox tə miz və gö zəl dir, 
onun ge cə lə ri lap na ğıl lar alə
mi ni xa tır la dır. Ailə miz üçün 

çox lu hə diy yə al mı şam, bu 
hə diy yə lər də Ba kı nın gö zəl
li yi əks olu nub...”

Ən yax şı hal bir də odur 
ki, pay tax tın in ki şaf stra te gi
ya sı na uy ğun şə kil də apa rı
lan qu ru cu luq iş lə ri Ba kı nın 
bü tün ra yon la rı nı əha tə edib, 
bu isə öz lü yün də şə hə ri mi
zin komp leks in ki şa fı nı tə
min edir. Bu ba xım dan, pay
tax tı mı zın bir par ça sı olan 
Bi nə qə di ra yo nun da gö rü lən 
iş lər da ha çox diq qə ti cəlb 
edir. Son il lər bu ra da apa rı lan 
iri miq yas lı abad lıqqu ru cu luq 
iş lə ri for ma və məz mun eti
ba ri lə ta ma mi lə fərq lə nir. Bu 
təd bir lər tək cə həc mi ilə yox, 
həm də özü nə məx sus lu ğu ilə 
nə zə rə çar pır. Ra yo nun ay rı
ay rı gu şə lə rin də ye ni sa lı nan, 
ya xud əsas lı tə mir olu nan 
park və xi ya ban lar ori ji nal 
gör kə mi, ba xım lı lı ğı, Azər
bay can me mar lı ğı nın bən
zər siz nü mu nə lə ri olan ta ri xi 
bağ la ra xas bit kin kom po zi si
ya sı, mü kəm məl tər ti ba tı ilə 
göz ox şa yır. Bağ la ra məx sus 
ele ment lər dən, çə mən lik
lər dən, ağac lar dan, bə zək 

kol la rı və çi çək lər dən yer li
ye rin də, əra zi nin miq ya sı na 
uy ğun yük sək zövq lə is ti fa də 
olun ma sı bu mə kan la rı tək
rar sız edir. Xü su si lə Ba kı nın 
şi mal yo lu nun üs tün də, Ba kı
Sum qa yıt av to ma gist ra lı nın 
Bi nə qə di ra yo nu əra zi sin dən 
ke çən his sə si nin hər iki tə rə
fin də sa lı nan və yol bo yu uza
nıb ge dən ya şıl lıq, bu ya şıl lı
ğın içə ri sin də bö yük us ta lıq la 
“to xu nan” “can lı bu ta şə kil li 
xal ça”lar, “can lı sa at”lar ət raf
da kı gö zəl li yi da ha da ar tı rır, 
üs tə lik, on la ra mil li ruh bəxş 
edir. Bu, şi mal qa pı sın dan Ba
kı ya da xil olan qo naq lar da, 
tək cə Bi nə qə di ra yo nu yox, 
ümu mi lik də pay tax tı mı zın 
gö zəl li yi haq qın da ilk və ol
duq ca xoş tə əs sü rat ya ra dır. 
Məq sə dim heç də tək cə bu 
za hi ri gö zəl li yi nə zə rə çat dır
maq de yil, on suz da sa da la
dıq la rım göz önün də dir, on la
rı gör mə mək müm kün de yil. 
Mən bu gö zəl li yin ma hiy yə ti
nə diq qət çək mək is tə yi rəm. 
Ra yon da əki lən on min lər lə 
ağac, bə zək ko lu, gülçi çək və 
çə mən li yin eko lo ji ta raz lı ğın 

tə min olun ma sın da kı ro lu
nu tə səv vür edir  si  niz  mi  ? Bəs 
bü tün bu gö zəl lik lə rin ye ni
yet mə lə rin, gənc lə rin es te tik 
zöv qü nün for ma laş ma sın da, 
mə nə vi tər bi yə sin də ki əhə
miy yə ti ni necə? Axı gö zəl lik 
tək cə göz ox şa mır, se vin dir
mir, ra hat lıq bəxş et mir, həm 
də və ən əsa sı, tər bi yə edir, 
in sa nı mə nən zən gin ləş di rir, 
onu gö zəl li yə, bu gö zəl li yi ya
ra dan la ra bi ga nə qal ma ma ğa 
ça ğı rır, yal nız gö zəl dü şün
mə yə və gö zəl əməl lər sa hi bi 
ol ma ğa sövq edir. Bu mə na da, 
in san la rı gö zəl lik dən yax şı 
tər bi yə edən ikin ci bir va si
tə dü şün mək ol mur. Əgər biz 
in san la rı mə nən zən gin gör
mək is tə yi rik sə, on la rın ət
ra fın da gö zəl lik ya rat ma lı yıq. 
Bü tün gö zəl lik lə rin ma hiy
yə tin də, məz mu nun da giz
lə nən fəl sə fə, müd rik lik də 
elə bu dur. Mən cə, in san onu 
əha tə edən gö zəl lik lə rin içə
ri sin də pis dü şü nə və pis dav
ra na bil məz! Gə lin, tə səv vür 
edək: köh nə, sö nük, zövq süz 
bir şə hər də, mə həl lə də bö
yü yən uşa ğın, ye ni yet mə nin, 

gən cin zöv qü ne cə ola r? Da ha 
bir va cib amil il bo yu Bi nə qə di 
ra yo nun da bir ba şa bu gö zəl li
yin əha tə sin də təş kil olu nan 
çox say lı, müx tə lif məz mun lu 
mə də niküt lə vi təd bir lər və 
bü tün bun la rın gənc lə rə, ye
ni yet mə lə rə gös tə ri lən diq
qət, qay ğı ilə vəh dət təş kil 
et mə si dir. 

İn di Ba kı da han sı tə rə fə 
dön sən, han sı sa hə yə bax san, 
ora da hə rə kət gö rər sən. Hə
rə kət isə irə li yə doğ ru ad dım 
de mək dir. Elə bir gün yox dur 
ki, Ba kı da, ya xud elə böl gə
lə ri miz də han sı sa ye ni müa
sir ob yek tin açı lı şı ol ma sın. 
Müs tə qil öl kə mi zin rəh bə ri 
hər bir ye ni la yi hə nin tə məl 
da şı nı özü qo yur, açı lı şı nı da 
özü edir.  İnan mı ram, kim
sə bu nun la fə xa rət his si ke
çir mə sin. Axı bu təd bir lə rin 
nə ti cə lə rin dən hər bir Azər
bay can və tən da şı fay da la nır, 
bu abad lıq, bu qu ru cu luq in
san la rın sağ lam lı ğı na, ra hat
lı ğı na, dinc li yi nə xid mət edir. 
Ya ra dı lan gö zəl lik ha mı üçün
dür. Biz bu cür möh tə şəm 
şə hər də ya şa dı ğı mı za gö rə 

döv lət baş çı mı za min nət dar 
ol ma lı yıq. Şə hə ri mi zə sı ğal 
çə kən əl lə rə, bu gö zəl li yi ya
ra dan la ra “əh sən” de mə li yik, 
Ba kı mı zın ya xa sın dan ul duz 
asan la ra “Min al qış!” söy lə
mə li yik...

Bu gün hər bi ri miz if i xar 
his si ilə de yi rik: “Bu ra Ba kı
dır – bi zim se vim li şə hə ri
miz!”. Am ma gə rək bu qü rur 
his sin də hər bi ri mi zin haq qı 
ol sun. Bu haqq üçün isə biz
dən çox az şey tə ləb olu nur: 
Ba kı nı sev mək, onu qo ru maq, 
onun gö zəl li yi nə, sə li qəsah
ma nı na qə nim kə si lən lə rə 
aman sız ol maq! Çün ki bu şə
hər Tan rı nın nur qay çı sıy la 
kə sib bi zə pay gön dər di yi bir 
çı raq dır. Bu çı ra ğın pər va nə si 
ol maq gə rək dir... 

Elə isə, ev lə ri ni zin pən
cə rə si ni tay ba tay açın bu 
gö zəl li yə! Ta ri xi mi zin, mə
də niy yə ti mi zin mər kə zi, mə
nə viy ya tı mı zın pay tax tı, ta le
yi mi zin şə hə ri olan Ba kı ilə 
bir də üzüzə, gözgö zə qa lın. 
O za man müt ləq siz də bu gö
zəl li yi qo ru maq haq qın da dü
şü nə cək si niz... 

“Çay da üzüb ge dən 
gə mi lər elə bi lir lər ki, sa
hil də ki qa mış lar da ge dir. 
Biz də bu dün ya dan kö çüb 
ge di rik və ge dər kən də elə 
bi li rik ki, ge dən dün ya dır, 
biz de yi lik”.

Ona bir xal qın öv la dı, 
bir xal qın sər və ti de mək 
az olar dı. O, bü tün dün ya
nın öv la dı, bü tün dün ya nın 
sər və ti dir. Möh və lik tə ri
qə ti möv la na de yi lən Cə
ma ləd din Ru mi nin – bö yük 
mür şü dün ya rat dı ğı bir tə
ri qət dir. Möv la na sö zü nün 
əsl mə na sı “Bi zim mür
şü dü müz” an la mı na gə lir. 
Bu tə ri qə tin ya yıl ma area lı 
əsa sən Ana do lu dur. Düz
dür, Cə ma ləd din Ru mi özü 
Əf qa nıs tan da ana dan olub, 
son ra dan Kon ya şə hə ri nə 
kö çüb və öm rü nün so nu na 
qə dər ora da ya şa yıb. Möv
la na Cə ma ləd din Ru mi, 
konk ret ola raq, İs lam fəl
sə fə sin dən tə səv vüf fəl sə fi 
mək tə bi nin nü ma yən də si 
olub. 

Möv la na, fi kir və dü
şün cə ya pı sıy la türk dün ya
sın da və di gər öl kə lər də ta
nın mış tə səv vüf ali mi, haqq 
və hə qi qət in sa nı ola raq, 
də yər li əsə ri “Məs nə vi” 
ilə oxu nan la rın kön lün də 
taxt qur muş bir haqq aşi qi, 
Al lah və li si dir. Öz əsər lə ri 
ilə bü tün küt lə lə ri hey ran 
edən “Möv la na” tam ama lı 
ilə ta nın maq üçün Cə ma
ləd din Ru mi nin Möv la na 

ol ma sın da bö yük ro lu olan 
Şəm si Təb ri zi ni ta nı maq 
önəm li dir.  Tə səv vüf  mək
tə bi nin ya ran ma sı, bə zi 
mən bə lə rə gö rə, VI II əsr
də baş la yır, bə zi lə ri isə he
sab edir ki, bu nun bir mək
təb ki mi mü kəm məl şə kil
də for ma laş ma sı X əsr dən 
baş la yır və Xo ra san, Su ri ya, 
Mi sir, Bağ dad, Sə mər qənd 
ki mi fəl sə fi mək təb lər da
ha çox ya yıl mış la rı dır. Bu 
mək tə bin için də Xo ra
san mək tə bi nin gör kəm li 
nü ma yən də lə ri da ha çox 
türk lə rin ara sın dan çı xır, 
yə ni ha mı mı zın ta nı dı ğı 
Cə ma ləd din Ru mi hə min 
mək tə bin nü ma yən də si
dir. Cə ma ləd din Ru mi öz 
məq səd lə ri uğ run da sa
də cə, dərs de yib, bir söz lə, 
sa kit hə yat tər zi ya şa yıb. 
Am ma onun is ti qa mə ti ni 
də yi şib tə səv vü fə bağ la yan, 
ila hi eşq də ye tiş di rən əs lən 
azər bay can lı Şəm səd din 
Təb ri zi olub. O, Təb riz dən 
Kon ya şə hə ri nə ge də rək 
Ru mi ni ta pıb, onun mü əl

li mi olub və öz ya zı la rın da 
da bu tə lə bə si ni da ha yük
sək qiy mət lən di rib. Bü tün 
Tür ki yə əra zi si nə ya yı lan 
bek ta şi lik tə ri çə mi nin  ya
ra dı cı sı Ha cı Və li Bek ta şi, 
öz şe ir lə ri ilə ya ra dı cı lı
ğı dil lər əz bə ri olan Yu nis 
Əm rə, Tar dıq Əm rə, Pir 
Sul tan Ab dal, da ha çox el
mi şə kil də tə səv vüf nə zə
riy yə si ni ya zıb or ta ya qo
yan iş ti rak çı lıq fəl sə fə si nin 
ba ni si Şi ha bəd din Suh rə
ver di Xo ca sən mək tə bi nin 
nü ma yən də lə ri dir.

Möv la na Cə ma ləd din 
Ru mi nin ilk mü əl li mi əs lən 
azər bay can lı Şəm səd din 
Təb ri zi olub. Onun ilk də fə 
hey kə li ni qo yan və büs tü nü 
dü zəl dən də azər bay can lı 
hey kəl tə raş Anar Ey ni dir. 

Tür ki yə Res pub li ka sı
nın Kon ya şə hə rin də Möv
la na Cə ma ləd din Ru mi adı
na döv lət mu ze yi fəa liy yət 
gös tə rir. Kon ya şə hə ri isə 
türk dün ya sı nın din dar şə
hə ri dir. Bu şə hər öz qo naq
pər vər li yi, adət və qa nun
la rı ilə baş qa şə hər lər dən 
ta ma mi lə fərq lə nir. Bu şə
hə rin kü çə lə rin də pa pi ros 
çək mək, toy lar da spirt li iç ki 
iç mək qa da ğan dır. On min
lər lə tu rist – fran sız, ital yan, 
in gi lis, al man ame ri kan, rus 
və or ta Asi ya öl kə lə rin dən 
gə lən in san lar ar dıara sı 
kə sil mə dən Möv la na nın 
mə za rı nı zi ya rət edir lər. 
Mu zey də Möv la na ilə ya na

şı, onun bü tün ailə üzv lə ri 
dəfn edil miş lər. Hər gün 
mu ze yi 500600 tu rist zi ya
rət edir. Bu mu zey Kon ya 
vi la yə tin də yer lə şən bü tün 
ca mi lə ri Qu ran və di ni ki
tab lar la  tə min edir. 

Kon ya və Kon ya vi la
yə ti nin di gər şə hər lə rin də 
də Möv la na nın abi də si ni 
hey kəl tə raş Anar Ey ni və 
rəs sam Ya şar Qu li yev ya
rat mış lar. Bir hey kə li isə elə 
mu ze yin qar şı sın da kı bi na
da qoy muş lar. Bu sə nət çi lər 
ki çik həcm li Möv la na büs
tü nü ya ra dıb, sər gi və mu
zey lər də nü ma yiş et di rir lər. 
Qeyd edək ki, hər iki sə nət
kar Kon ya şə hə rin də yer lə
şən Səl cuk Uni ver si te ti nin 
gö zəl sə nət lər fa kül tə si nin 
mü əl lim lə ri dir. Bu in san
lar öz əl qa bi liy yət lə ri ilə 
Azər bay can xal qı nı bü tün 
türk dün ya sı na ta nı dır lar.

Mö tə mən Ey nİ yEv,
tex ni ka elm lə ri  

na mi zə di, do sent, 
Azər bay can Jur na list lər 

Bir li yi nin üz vü

Beynəlxalq uşaq bayramına həmvətənlərimizin töhfəsi 

Bu ra Binəqədidir – 
Bakının bir parçası...

Türk dün ya sı nın 
mür şidi

si ta rə cab bar li
YAP Gənc lər Bir li yi  

Şu ra sı nın üz vü, 
Ba kı Döv lət  

Uni ver si te ti nin ma gist rı 

Möv la na dan kə lam lar

  Mən o sul tan lar dan de yi ləm ki, taxt dan qə bi rə 
ata lar. Mə nim al nım da ölüm süz lük mö hü rü var. 

  Mən ölən də əl lə ri qoy nun da, ay rı lıq haq da dil 
de yib ağ la ma yın. O gün ay rı lıq yox, vü sal gü
nü dür. Gü nəş ba tır sa , de mək bir də ba ta caq. 
To xum tor pa ğa düş dü mü , cü cə rə cək.

  Bi lik sər həd siz bir də niz dir. Bi li yi öy rə nən isə də
niz lə rə ba tan bir dal ğıc dır. 

  Bu lud lar ağ la ma sa, ya şıl lıq lar ne cə gü lə r?!

  Bül bü lün sə si gö zəl ol du ğu na gö rə onu qə fə sə 
qo yar lar. Quz ğun la bay qu şu kim qə fə sə qo ya r?

  Hər bir dil qəl bin pər də si dir. Pər də qı mıl dan dı
mı, sir lə rə sa tı lır.

  Aşiq lə rin kö nül lə ri nin yan ma sı və göz yaş la rı ol
ma say dı, dün ya da nə su olar dı, nə də od.

  İki bar ma ğı nı gö zü nün üs tü nə qoy, dün ya nı 
gö rə bi  lir  sən  mi  ? Gör mür sən de yə, dün ya yox 
dur  mu  ?

Ap re lin 23də Den Ha ag 
Ki tab xa na sı nın, “Ana Və tən” 
Ni der land Azər bay can lı Qa
dın lar Bir li yi nin və “Ba lad” 
Cə miy yə ti nin bir gə təş ki lat
çı lı ğı ilə iki bö yük proq ram 
təq dim olu na caq dır. 

UNES COnun mü va fiq 
qə ra rı na əsa sən 23 ap rel də 
tək cə Tür ki yə də de yil, bir çox 
öl kə lər də Bey nəl xalq Uşaq 
Bay ra mı Gü nü qeyd olu nur. 

Bu məq səd lə ad la rı çə ki

lən təş ki lat la rın hə min ke çi
ri lə cək ilk təd bi ri Den Ha ag 
Trans val Ki tab xa na sın da kı 
uşaq bay ra mı ola caq dır. Təd
bir də uşaq lar ucun müx tə lif 
əy lən cə lər təq dim edi lə cək dir. 
“Ana Və tən” Ni der land Azər
bay can lı Qa dın lar Bir li yi nin 
tər ki bin də fəa liy yət gös tə rən 
Ni za mi Gən cə vi adı na Azər
bay can mək tə bi nin uşaq la rı 
mil li ge yim lər də rəqs lə ri miz lə 
Azər bay ca nı təm sil edə cək lər. 

Hə min gün ax şam isə 
Hol lan di ya da ya şa yan müx
tə lif mil lət lər dən olan hə vəs
kar sa ir lə rin poe zi ya ax şa mı 
ola caq dır. Bu təd bir də isə 
qo naq la rı azər bay can lı mu si
qi çi lər El şən Rza ye vin və Fi
rən giz Ba ğı ro va nın ifa sın da 
səs lə nə cək mu si qi miz qar şı
la ya caq dır. Ya sə mən Ək bə
ro va və Bə növ şə Əziz li isə se
ir lə ri ilə Azər bay ca nı təm sil 
edə cək lər.
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son səhifə

Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin 

Sakinlərin 
Müraciət Xidməti

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

ELAN

“bİNəQəDİ” QəZEtİNə 2014-cü İl ÜÇÜN 
abuNə KaMPaNİyasi DaVaM EDİr

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

ELAN

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

 iqtisadiyyat  xarici xəbərlər

2014cü ilin mart ayı ər zin də Ba kı
Tbi li siCey han (BTC) əsas ix rac bo ru 
kə mə ri va si tə si lə 2 mil yon 386 min 284 
ton Azər bay can nef  i nəql olun muş dur.

Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət 
Nef  Şir kə ti nin mət bu at xid mə tin dən 
bil dir miş lər ki, ümu miy yət lə, kə mər 
is ti fa də yə ve ri lən gün dən 2014cü il 
ap rel ayı nın 1ə qə dər BTCyə 242 mil
yon 145 min 657 ton nef  vu rul muş dur. 
Bun dan baş qa, ca ri ilin mart ayın da 
BTC kə mə ri ilə 282 min 370 ton Türk
mə nis tan nef  i, 382 min 540 ton isə Qa
za xıs tan nef  i nəql olun muş dur. 

Ata Bank” ASCnin “Nağd sız ödə, 
nağd qa zan” ani sti mul laş dı rı cı lo te re ya 
kam pa ni ya sı da vam edir. 

Bank dan bil dir miş lər ki, lo te re ya da 
“Ata Bank” ASC tə rə fi n dən ti ca rət, ic
ti maiiaşə və ya xid mət ob yekt lə rin də 
qu raş dı rıl mış POSter mi nal lar va si tə
si lə Azər bay can da fəa liy yət gös tə rən 
is tə ni lən bank tə rə fin dən emis si ya 
edi lən ödə niş kart la rı ilə nağd sız əmə
liy yat lar apa ran fi  zi ki şəxs lər iş ti rak edə 

bi lər lər. 
Kam pa ni ya da iş ti rak et mək üçün 

lo te re ya ku pon la rı nı əl də et mək la
zım dır. Ani sti mul laş dı rı cı lo te re ya 
ku pon la rı nın əl də edil mə si üçün ödə
niş kart is ti fa də çi si təq vim ayı ər zin də 
“Ata Bank” ASCnin POSter mi nal lar 
şə bə kə sin də, nağd sız apa rıl mış əmə
liy yat lar üz rə çek lə ri top la ya raq ban kın 
is tə ni lən fi  li al və ya şö bə si nə mü ra ci ət 
et mə li dir. Ödə niş kart is ti fa də çi si təq
dim edə cə yi hər 20 ma nat məb lə ğin də 
olan çek lər üçün bir ani sti mul laş dı rı cı 
lo te re ya ku po nu əl də edir. Kam pa ni ya 
bu il de kab rın 31dək da vam edə cək dir.

Kam pa ni ya nın məq sə di öl kə də 
nağd sız ödə niş lə rin sti mul laş dı rıl ma sı 
sa hə sin də apa rı lan təd bir lə ri sü rət lən
dir mək dir. Ha zır da “Ata Bank” ASCnin 
POSter mi nal la rı nın sa yı 8 mi nə ya xın
dır.

“Azə ri kim ya” İs teh sa lat Bir li yi nin 
eti lenpo lie ti len za vo du nun sex lə ri 
əsas lı şə kil də ye ni lə nə cək dir. Bir li yin 
mət bu at xid mə tin dən bil dir miş lər ki, 
mü əs si sə nin EP300, “Po li mir120”, 
həm çi nin bu xar və elekt rik ener ji si böl
mə lə rin də apa rı la caq əsas lı tə mir iş lə
rin dən əv vəl qur ğu və ava dan lı ğa ba
xış ke çi ril miş, aş kar olun muş qü sur lar 
əsa sın da iş pla nı ha zır lan mış dır. Mü əs
si sə nin EP300 və “Po li mir120” is teh
sal sa hə lə rin də tex no lo ji pro ses lə rin 
yük sək məh sul dar lıq la və key fi y yət lə 

apa rıl ma sın da mü hüm rol oy na yan bü
tün ava dan lıq və xid mət mey dan ça la rı, 
su so yut ma qur ğu su tə mir iş lə ri nə ha zır 
və ziy yə tə gə ti ril miş dir. 

Əsas lı tə mir üçün la zım olan eh ti yat 
his sə lə ri Ru si ya, Al ma ni ya və Ya po ni ya 
ki mi öl kə lər dən gə ti ril miş dir.

Əsas lı tə mir iş lə rin dən son ra mü
əs si sə nin tex ni kiiq ti sa di gös tə ri ci lə
ri xey li yax şı la şa caq, məh sul it ki si nin 
qar şı sı alın maq la yük sək gös tə ri ci lə rə 
na il olu na caq və ener ji da şı yı cı la ra əhə
miy yət li də rə cə də qə na ət olu na caq dır.

ABŞın cə nubşər qin də 
güc lü kü lək və ya ğış cid di fə
sad lar tö rə dib. Ala ba ma şta
tın da daş qın lar qey də alı nıb. 
Güc lü kü lək ağac la rı, elekt rik 
di rək lə ri ni aşı rıb. Bir min gem 
şə hə rin də ək sər kü çə lə ri su 
ba sıb, mək təb lər də dərs lər 

tə xi rə sa lı nıb. 11 min ev və 
mü əs si sə nin elekt rik təc hi za tı 
kə si lib. Daş qın lar Mis si si pi və 
Cor ci ya da 2 nə fə rin hə ya tı na 
son qo yub. Mis si si pi şta tı nın 
Ko vinq ton şə hə rin də ev lə rə 
cid di zi yan də yib. Nə ti cə də 7 
nə fər xə sa rət alıb.

ABŞın döv lət ka ti bi Con 
Ker ri ilə  Ru si ya nın xa ri ci iş lər 
na zi ri Ser gey Lav rov ara sın
da te le fon da nı şı ğı baş tu tub. 
“De utsc he Wel le”nin mə lu ma
tı na gö rə tə rəf  ər qar şı da kı 10 
gün ər zin də bir ba şa da nı şıq lar 
va si tə si ilə  Uk ray na da kı  böh
ra nın tən zim lən mə si yol la rı nı 
mü za ki rə edib lər.

Do netsk də isə və ziy yət 

gər g in ola raq 
q a l  m a q  d a  d ı r . 
“Eu ro  n e w s”u n 
mə lu ma tı na gö rə 
hö ku mət bi na sı nı 
zəbt edən fə al lar 
Do nets ki su ve ren 
xalq res pub li ka sı 
elan edib lər. Se
pa rat çı la rın  li de ri 
ma yın 11ə qə

dər Do nets kin sta tu su na da ir 
re fe ren du mun ke çi ril mə si nə 
ça ğı rış səs lən di rib.  Xar kov və 
Lu qansk da da ana lo ji və ziy yət 
mü şa hi də edi lir.

Rəs mi Ki yev se par tizm və 
iğ ti şaş la ra gö rə Ru si ya nı it ti
ham edir. Ali Ra da da Do netsk, 
Xar kov və Lu qansk da föv qə
la də və ziy yə tin elan edil mə si 
mü za ki rə edi lib.

Xə bər ver di yi miz 
ki mi, ap re lin 24dən 
26dək Ba kı da İs lam 
dün ya sı gənc klas sik 
mu si qi ifa çı la rı nın III 
Bey nəl xalq mü sa bi qə si 
ke çi ri lə cək dir.

Bu mü sa bi qə İSES
COnun, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Gənc
lər və İd man, Mə də
niy yət və Tu rizm, Xa
ri ci İş lər na zir lik lə ri nin 
dəs tə yi, Üze yir Ha cı bəy li adı
na Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sı
nın iş ti ra kı ilə “Kai nat” Gənc
lik Mər kə zi tə rə fi n dən təş kil 
olu na caq dır.

Ap re lin 7də Üze yir Ha cı
bəy li adı na Ba kı Mu si qi Aka
de mi ya sın da Azər bay can dan 
bu mü sa bi qə yə qa tı la caq iş ti
rak çı la rın se çim tu ru ol muş
dur. 

Ap re lin 24də Ba kı Mu si
qi Aka de mi ya sın da xa ri ci öl
kə nü ma yən də lə ri nin iş ti ra kı 
ilə rəs mi açı lış və bey nəl xalq 
mün sif lər he yə ti qar şı sın da 
ki çik yaş qru pu üz rə xü su si 
din lə mə lər ola caq dır.

Bö yük yaş qru pu üz rə 
din lə mə lər isə ap re lin 25də 
Müs lüm Ma qo ma yev adı na 
Azər bay can Döv lət Fi lar mo
ni ya sı nın ka me ra və or qan 
mu si qi si za lın da ke çi ri lə cək
dir.

Ap re lin 26da bir qrup xa
ri ci öl kə nü ma yən də si nin və 
təş ki lat ko mi tə si üzv lə ri nin 
iş ti ra kı ilə te le vi zi ya proq ra
mın da çı xı şı, həm çi nin xa ri
ci qo naq la rın pay tax tı mı zın 
gör mə li yer lə ri nə eks kur si ya sı 
təş kil edi lə cək dir. Ax şam isə 
Ba kı Mu si qi Aka de mi ya sın

da İs lam dün ya sı gənc klas sik 
mu si qi ifa çı la rı nın III Bey nəl
xalq mü sa bi qə si nin qa lib lə ri
nin mü ka fat lan dı rıl ma sı mə
ra si mi ke çi ri lə cək dir. 

Bey nəl xalq tər kib li mün
sif  ər he yə ti tə rə fi n dən mü
əy yən lə şə cək qa lib lər, hər yaş 
qru pu və mu si qi sin fi  üz rə 3 
no mi na si ya da təl tif olun maq
la ya na şı, “Qranpri”də tə sis 
edil miş dir. Bey nəl xalq təc
rü bə yə əsas la na raq “Qran
pri”nin sa hi bi üçün pul mü
ka fa tı nə zər də tu tul muş dur. 
Əla və ola raq 5 nə fər iş ti rak
çı ya isə hə vəs lən di ri ci mü
ka fat təq dim edi lə cək dir. Yer 
tut muş qa lib lər Gənc lər və 
İd man Na zir li yi tə rə fin dən 
xü su si dip lom lar la təl tif olu
na caq lar. 

Təş ki lat ko mi tə si adın dan 
mün sif lər he yə ti nin üzv lə ri 
də xa ti rə hə diy yə lə ri ilə mü
ka fat la na caq lar. Ba kı Mu si qi 
Aka de mi ya sı Azər bay can bəs
tə kar la rı nın əsə ri nin ən yax şı 
ifa edən xa ri ci öl kə nü ma yən
də si üçün xü su si mü ka fat və 
dip lom tə sis et miş dir. Təş ki lat 
ko mi tə si adın dan isə ən ki çik 
iş ti rak çı ya qiy mət li hə diy yə 
və dip lom ve ri lə cək dir.

Su ri ya pre zi den ti Bə şər 
Əsəd ötən həf  ə Də məş qə sə
fər edən Ru si ya nın sa biq baş 
na zi ri, ha zır da isə xey riy yə 
təş ki lat la rın dan bi ri nin rəh bə
ri Ser gey Ste pa şin lə ke çir di yi 
gö rüş də hər bi əmə liy yat lar la 
bağ lı mü sa hi bi nin ver di yi sua
la ca va bın da bil di rib ki, hər bi 
əmə liy yat lar mər hə lə si bu ilin 
so nu na dək ye kun la şa caq. Bu 

ara da, BMTnin Bey nəl xalq 
Ər zaq Proq ra mı nın ica ra çı di
rek to ru nun müa vi ni Əmir Ab
dul la de yib ki, qu rum Su ri ya da 
mü ha ri bə sə bə bin dən ac lıq
dan əziy yət çə kən lə rə ər zaq 
yar dı mı nı azalt maq məc bu
riy yə tin də dir. Onun söz lə ri nə 
gö rə, bu na sə bəb do nor döv
lət lər dən gə lən ma liy yə və sai
ti nin ye tər li ol ma ma sı dır.

ABŞın Ka li for ni ya şta tın
da 15 min Uni ve ri si tet  tə lə bə
si nin iş ti rak et di yi  şən lik mə
ra si mi  küt lə vi iğ ti şaş la ra çev
ri lib. Toq quş ma lar nə ti cə sin də  
ən azı 44 nə fər ya ra la nıb. 100 
nə fər həbs olu nub. Mü na qi
şə  tə lə bə lər dən bi ri nin po lis 

əmək da şı na şü şə qab lar la do
lu çan ta ilə zər bə en dir dik dən 
son ra  baş la yıb. Tə lə bə lər po
lis lə rə daş, şü şə və mo lo tov 
kok tey li atıb lar. Asa yiş ke şik çi
lə ri bu na ca vab ola raq göz ya
şar dı cı qaz və re zin gül lər dən  
is ti fa də edib lər.

Mart ayın da BTC kə mə ri ilə 2,3 mil yon 
ton nef ti nəql olun ub

“Ata Bank”ın “Nağd sız ödə, nağd qa zan” 
kam pa ni ya sı da vam edir

“Azə ri kim ya” İB-nin za vo du 
əsas lı tə mir olu na caq 

ABŞ-ın cə nub-şər qin də daş qın lar 
tüğyan edir 

Xa ri ci iş lər na zir lə ri Uk ray na da kı 
və ziy yə ti mü za ki rə edib lər

Klassik musiqi ifaçılarının 
III Beynəlxalq müsabiqəsinə 
milli seçim turu keçirilib

Bə şər Əsəd: ”Su ri ya da dö yüş lər 
bu ilin so nu na dək bi tə cək”

Ka li for ni ya da tə lə bə lə rin təd bi ri 
iğ ti şaş lar la nə ti cə lə nib

 mədəniyyət  maraqlı

Dün ya da ən yük sək dağ
lıq yer də av to mo bil tu ne li 
Çin də sa lı na caq dır. Tu nel 
Çen du və Lxas şə hər lə ri ni 
bir ləş di rə cək dir. Də niz sə
viy yə sin dən dörd min metr 
hün dür lük də ti ki lə cək ma
gist ral yo lun uzun lu ğu 7 ki
lo metr təş kil edə cək dir. Ti
kin ti iş lə ri ba şa çat dıq dan 
son ra sü rü cü lər əv vəl lər bir 
ya şa yış məs kə nin dən di gə
ri nə 2 saa ta get dik lə ri mə

sa fə ni in di 10 də qi qə yə qət 
edə cək lər. 

Tu ne lin açı lı şı 2016cı il də 
nə zər də tu tul muş dur.

LosAn ce les də ki Ka li for
ni ya Uni ver si te ti nin mü tə
xəs sis lə ri bil di rir lər ki, in di yə 
qə dər alim lə rin Ay da su ol
ma ma sı ba rə də fər ziy yə lə ri 
səhv imiş. 

2010cu ilə qə dər be lə he
sab edi lir di ki, Ay da ümu miy
yət lə su yox dur. La kin az son ra 
alim lər tər ki bin də çox lu hid

ro gen olan apa tit mi ne ra lı nü
mu nə lə ri ni təd qiq edə rək bu 
qə naə tə gə lib lər ki, hər hal
da Ay da su eh ti yat la rı var dır. 
Təd qi qat çı lar kom pü ter mo
de li əsa sın da he sab la yıb lar ki, 
hə min mi ne ra lın tər ki bin də ki 
hid ro gen su qa lıq la rın dan de
yil, mi ne ra lın özü nün kris tal
laş ma sı pro se sin də for ma la şır. 

Ci na yət kar lar da mo bil 
qur ğu la rı oğur la maq ar zu
su nu ta ma mi lə yox et mək 
üçün qur ğu la rı ha la gə ti rə cək 
“ölüm düy mə si” (“kill switch”) 
funk si ya sı ya ra dıl ma lı dır. 

Krey ton Uni ver si te ti nin 
sta tis ti ka ka fed ra sı nın mü di ri 
Uilyam Dak vor tun təd qi qa
tın da iş ti rak edən 1200 nə fər 
ame ri ka lı nın 99 fai zi bu fi  kir
də dir. Rə yi öy rə ni lən lə rin 83 
fai zi he sab edir ki, “ölüm düy
mə si” smart fon oğur luq la rı
nın sa yı nın azal ma sı na sə bəb 
ola caq dır. 93 fa iz res pon dent 

isə bu tex no lo gi ya nın bü tün 
ope ra tor lar da pul suz ol ma sı nı 
dəs tək lə miş lər. 

Uilyam Dak vort bil dir
miş dir ki, hər il ABŞ sa kin lə ri 
oğur lan mış te le fon la rın əvə
zi nə al dıq la rı ye ni te le fon la ra 
təx mi nən 500 mil yon dol lar 
xərc lə yir lər. Tək cə 2012ci 
il də ame ri ka lı la ra məx sus 
təx mi nən 1,6 mil yon plan şet 
oğur lan mış dır. Bun dan baş
qa, bü tün dün ya da mo bil qur
ğu lar üçün sı ğor ta la rın əl də 
edil mə si nə 2 mil yard dol lar 
pul xərc lən miş dir. 

Ay da su yun ol ma ma sı ba rə də 
fər ziy yə lər səhv imiş...

Mo bil qur ğu lar da “ölüm düy mə si” 
nə di r?

Dün ya da ən hün dür av to mo bil 
tu ne li Çin də ti ki lə cək 


